Ympäristöohjelma

ManpowerGroup Oy:n Suomen pääkonttorin ympäristöohjelma
on rakennettu WWF:n Green Office -järjestelmän mukaisesti.
Green Office on toimistoille tarkoitettu ympäristöpalvelu, jonka
avulla vähennetään ympäristökuormitusta ja samalla saavutetaan säästöjä materiaali- ja energiakustannuksissa. WWF on
myöntänyt Green Office -merkin käyttöoikeuden ja diplomin
ManpowerGroupille huhtikuussa 2010 tehdyn toimistotarkastuksen yhteydessä. ManpowerGroup on ensimmäinen henkilöstöpalvelualan yritys, jolla on Green Office -merkki.
ManpowerGroupin ympäristöohjelman tavoitteena on toimiston
ekotehokkuuden lisääminen vähentämällä hiilidioksidipäästöjä
ja pienentämällä toimiston ekologista jalanjälkeä. Ohjelman painopistealueina ovat







Hankinnat
Paperinkäyttö
Energiatehokkuus
Matkustaminen
Toimistojätteen lajittelu
Henkilöstön ympäristötietoisuus

Ohjelmassa on asetettu konkreettiset tavoitteet jokaiselle osaalueelle. Sähkön- ja paperinkulutuksen vähentämisen lisäksi tieto- ja viestintäteknologian käyttöä tehostetaan entisestään, jolloin matkustusta voidaan vähentää. Henkilöstön kulutustottumusten kehitystä seurataan vuosittain kyselytutkimuksena
WWF:n kulutustapamittarin avulla.
ManpowerGroup-toimistoja on 80 maassa yhteensä 3 500 ja
niiden kautta työllistyy vuosittain yli 3 miljoonaa ihmistä 400 000
asiakasyritykseen. Panostus kestävään kehitykseen ja profiloituminen ympäristöasioissa tukevat ManpowerGroupin tavoitetta
olla johtava yritys toimialallaan.

www.manpowergroup.fi

Environmental Management System

ManpowerGroup’s headquarters in Finland has built a practical
environmental management system (EMS) in accordance with
WWF’s Green Office criteria. Green Office aims to reduce carbon
dioxide emissions and the ecological footprint of office environments.
ManpowerGroup was awarded the WWF Green Office designation after the office inspection in April 2010 for fulfilling the criteria of the EMS and is currently the only private employment
agency with rights to the Green Office logo and diploma.
ManpowerGroup’s environmental scheme focuses on the following areas







Procurement
Paper consumption
Energy efficiency
Travel
Waste management
Environmental awareness

In addition to cutting down on electricity and paper consumption, the use of state-of-the art information and communication
technology will be encouraged to minimize emissions due to
travel. The progress of the personnel’s environmental awareness and behaviour are monitored annually with training and
questionnaires.
ManpowerGroup's worldwide network consists of 3,500 offices
in 80 countries and territories. Annually we place over 3 million
people into temporary and permanent positions with 400 000
client companies. ManpowerGroup’s new corporate headquarters in Milwaukee was recognized with LEED Gold Certification
in 2009 for its sustainable features.

www.manpowergroup.fi

