Samen
Sterk

Samen Veilig
Jouw veiligheid bij Marel

Als het gaat om veiligheid denk je waarschijnlijk al snel aan fysieke veiligheid. Maar een veilige werkomgeving is meer dan dat. Het gaat namelijk ook om een veilige
werksfeer waarbij je je geaccepteerd en gewaardeerd voelt. Alleen als je je (sociaal) veilig voelt, kun je lekker aan het werk blijven. Probeer daar regelmatig bij stil te
staan, vooral in deze tijd waarin de oude handelingen weer langzaam terugkeren. Dat kan nog wel eens onwennig voelen. Hoe veilig voel jij je in het nieuwe normaal?

Aankomende evenementen
Zeevissen

Houd je handen heel

zo. 29 augustus

Bij voldoende animo en onder voorbehoud van Covid kan er vanuit de O&O dit jaar weer
gevist worden! De eigen bijdrage is €35,-. Meer informatie volgt op intranet en de borden.

Walk around the globe

na de zomer

Na de zomer organiseert Marel wereldwijd een liefdadigheidsevent voor het internationale
Rode Kruis, waarbij we samen om de wereld lopen. Houdt het intranet in de gaten voor meer
informatie.

Safety training

dit najaar

Dit najaar publiceert de global HSE community een safety training voor alle Marel medewerkers.
Voor de medewerkers uit de manufacturing zal dit een hybride vorm hebben, anderen kunnen
de training volgen als E-learning via Workday Learning.

7 Habits workshop

in september

Ook de 7 habits workshops zullen in september weer opgestart worden. De workshops worden
verzorgd in het Nederlands, Engels en Duits. Aanmelden kan via Workday Learning.

Onze handen zijn het primaire mechanisme waarmee we het meeste van ons fysieke werk
uitvoeren. Wat als je één of beide handen niet meer 100% kan gebruiken? Daarom focust de
global HSE dit kwartaal op handveiligheid. Heb jij de posters al gezien?

Terug naar kantoor!
Met de huidige richtlijnen probeert Marel iedere medewerker de kans te geven om ten minste 1
dag per week op kantoor te werken. Met een bezetting van 20% kan iedereen op een veilige
en verantwoorde manier naar de locatie komen. Er gelden daar nog
Kleine
Handelstraat
Broekstraat
steeds wel een aantal regels, en de werkplek is ook wat veranderd
ten opzicht van 1,5 jaar geleden. Op www.marelsamensterk.nl
vind je alle informatie over de geldende regels op kantoor. Via de
QR code download je een plattegrondje met alle looproutes en de
maximale bezetting van de meetingrooms.

Stuur een kaartje naar je collega
Misschien heb je onze kaartenmolens al eens zien staan bij de koffieautomaat? Je kunt deze kaarten gratis meenemen en versturen naar
jouw collega’s, als bedankje, om te feliciteren, ze een complimentje te
geven en nog veel meer! Wil je de kaart naar het huisadres sturen
en is het een verrassing voor je collega? Geef de kaart dan af bij
HR en zij zorgen ervoor dat deze bezorgd wordt.

Volg jij ‘Life at Marel’ al op Instagram?
Hoe leuk is het om te zien hoe het onze collega’s van over de hele wereld vergaat?
Voor alle medewerkers van Marel is er daarom nu een instagram account: Life at
Marel. Hier kun jij je mooiste momenten bij Marel delen met iedereen.
Vergeet niet @lifeatmarel te taggen of #TeamMarel te gebruiken.

Interested in an English version of this flyer? Scan the QR code.

