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Albertslund d. 14. november 2018 

ALDI garanterer ordnede forhold for alle sine chauffører 

I kølvandet på den verserende sag om kritisable medarbejderforhold i 

dele af transportbranchen garanterer ALDI sine kunder, at alle 

transporter med varer til butikkerne foregår under ordnede forhold. 

 

Mens medierne flyder over af kritiske historier om chaufførers forhold i dele af 

den danske transportbranche, kan ALDIs chauffører godt rette ryggen lidt i de 

polstrede førersæder. ALDI garanterer nemlig, at alle deres chauffører arbejder 

under ordnede forhold.  

 

Konkret betyder det, at: 

 

1. alle chauffører i ALDI er ansat på dansk overenskomst 

2. alle ALDIs lastbiler er dansk indregistrerede 

3. ALDI bidrager til branchens udvikling ved at uddanne nye chauffører hvert 

år.  

 

”Vores kunder forventer, at de kan købe varer i butikkerne, der er leveret af 

chauffører, der får en ordentlig løn og arbejder under ordentlige forhold. Derfor er 

vi glade for at udstede en garanti til vores kunder: I kan trygt regne med, at alle 

varer er transporteret til butikkerne af chauffører, der har ordentlige arbejdsforhold,” 

siger Tom Bech, Business Unit Director Logistik, fra ALDI Danmark 

 

ALDI ansætter selv chauffører 

Forklaringen på, at ALDI kan udstede denne garanti, er enkel: På nær på 

frostområdet er alle chauffører nemlig ansat i ALDI. Derfor bestemmer ALDI selv 

under hvilke vilkår, chaufførerne skal arbejde. Den eksterne leverandør på 

frostvarer, er forpligtet på at leve op til ALDIs code of conduct, og dermed 

garanterer de ligeledes ordentlige forhold for chauffører. 

 

”Vi mener, at det er vores ansvar som dagligvarekæde at garantere, at de chauffører 

der leverer varer til vores butikker, er ansat under nogle ordentlige forhold. Det 

minder den aktuelle mediestorm om medarbejderforhold i transportbranchen os 

om, men det er et ansvar, vi også tager på os, når hverdagen melder sig igen,” 

siger Tom Bech. 
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Yderligere oplysninger: 

Thomas Hedegaard Bang, Vicedirektør Kommunikation, Marketing og CSR  

Tlf.: 88 80 35 60 
Kontakt mail: presse@aldi.dk 

 

FAKTA OM ALDI 

Aldi Danmark kunne i 2017 fejre sit 40 års jubilæum, og dermed markere 

discountbranchens indtog på det danske marked. I Danmark er der 188 butikker 

med knap 2300 medarbejdere fordelt over hele landet. 

 

Aldi Nord Gruppen er en af Europas største discountkæder, med mere end 5000 

supermarkeder i Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, 

Polen, Danmark og Tyskland hvor man er nummer 1 i discount.  
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