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According to Arnout Damen, CEO Damen
Shipyards Group, “Our ambition is to become
the most sustainable and digital shipbuilders
in the world. Our future is emission-free and
connected. We will build our ships cradle-tocradle and operate them emission-free… This
means that sustainability is our core business
for the coming decades; it will be an essential
part of the core of our activities”

За словами Арноута Дамена, генерального
директора Damen Shipyards Group, “Ми
прагнемо до першості в природозберігаючому
та цифровому суднобудуванні світу. Наше
майбутнє – екологічне та пов’язане. Ми
будуватимемо та будемо експлуатувати
наші судна без викидів… Це означає, що
природозбереження - наш основний бізнес на
найближчі десятиліття; це стане невід’ємним
елементом нашої діяльності”

Damen Sustainability (ESUS) has taken the initiative for
the sustainability week, which took place from 15 June to
19 June. During this week, online lectures were organized
every day, with which each participant could improve
knowledge in the field of sustainability.

Damen Sustainability (ESUS) започаткували Тиждень
«сталого розвитку», який проходив з 15 по 19 червня.
Протягом цього тижня щодня проводились онлайн-лекції,
за допомогою яких кожен з учасників міг поглибити
знання у галузі сталого розвитку.

MDEM colleagues endorse Damen values and couldn’t
pass by so important initiative. Some of MDEM engineers
took part in the first day of Sustainability week, dedicated
to the issue “From Waste to Value”. Mykhaylo Broyak, Lead
Engineer Hull, who was actively involved in discussion,
shared with us of his point of view in this respect: “It
is important to raise this issue, because in the current
conditions, the company’s economic performance is

Колеги MDEM розділяють цінності Damen і не могли не
долучитися до такої важливої ініціативи. Деякі з інженерів
MDEM взяли участь у першому дні Тижня «сталого
розвитку», присвяченому випуску «Від відходів до
ватрості». Михайло Брояк, Провідний інженер корпусного
відділу, який активно брав участь в обговоренні,
поділився з нами своєю точкою зору з цього приводу: «Цю
тему надзвичайно важливо піднімати, адже в нинішніх

extremely important. Also, it is so useful for the company’s
employees to learn and discuss new technologies and
opportunities for efficient use of resources. In this case,
Sustainability week’s activities focused on recycling and
reuse of materials and equipment, as well as energy
efficiency and durability of products; modern methods
and technologies that are used or can be implemented
in production to reduce costs and amount of production
waste. And it was really interesting to listen to lectures
given by representatives of companies where these
methods and technologies are already used.“
Viktor Zavrazhnov, Senior project manager Engineering,
who also attended an online lecture, noted, “It is very
important to organize such brainstorming, because this is
our future and companies which won’t pay attention to this
will become instinct like dinosaurs, even if they’ve have a
super high-quality product and service, they will simply not
be in trend.”
We would like to thank you Damen team of professionals
for such as inspiring experience, which we can apply in
your professional or personal life.

умовах вкрай важливі економічні показники компанії. І
для співробітників компанії корисно дізнаватися і вести
розмови про нові технології і можливості ефективного
використання ресурсів. В даному випадку тижневі заходи
були присвячені переробці та повторному використанню
матеріалів і обладнання, а також енергоефективності
та довговічності продуктів, що випускаються, сучасним
методам і технологіям, які використовуються або можуть
бути впроваджені у виробництво для зниження витрат
і, так само, зменшення кількості відходів виробництва.
Тож дуже цікаво було послухати лекції, які проводили
представники компаній, де ці методи і технології
використовуються на сьогоднішній день».
Віктор Завражнов, старший керівник проєктів з
інжинірингу, який також долучився до онлайн-лекції,
зазначив: “Дуже важливо організувати такі лекції, адже
це - наше майбутнє, і компанії, які не приділятимуть
цьому уваги, вимруть, як динозаври - навіть якщо
матимуть супер якісний товар і послуги, вони просто
не будуть в тренді».
Ми хотіли б подякувати команді професіоналів Damen
за надзвичний досвід, який ми зможемо застосувати у
вашому професійному та особистому житті.

