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FORORD
Adgangen ti l  kvalif iceret arbejdskraft er og vil fremadrettet være en vigtig forud-
sætning for virksomhedernes vækst og udvikling. 

Det er blevet vanskeligere for mange virksomheder at rekruttere og fastholde 
medarbejdere. Adgangen ti l  kvalif iceret arbejdskraft er blevet en forretningskrit isk 
og en strategisk udfordring, som i højere grad end tidligere har indflydelse på 
virksom-hedernes vækst- og udviklingsmuligheder. 

Sammenlignet med en tilsvarende analyse REG LAB gennemførte i 2016 viser 
det sig, at flere og flere virksomheder har fået kompetenceforsyning længere ind 
i maskinrummet. Overblik over deres behov og strategier for at sikre sig kvalif iceret 
arbejdskraft, er steget betragteligt. På trods heraf er vanskeligheder med at t i l-
egne sig de rette kompetencer også steget siden 2016. 

Formålet med fokusanalysen har været at blive klogere på, hvordan små og mellem-
store virksomheder kan ti legne sig de kompetencer, som de har brug for. Hvilke 
strategier lykkes og hvordan kan økosystemet omkring virksomhederne i endnu 
højere grad understøtte SMV’ernes muligheder for at have ti lstrækkelig kvalif iceret 
arbejdskraft.

Analysen er udviklet på baggrund af et forstudie, case-besøg hos en lang række 
SMV’er, som er blevet udvalgt ud fra deres arbejde med succesfuldt at rekruttere 
og fastholde medarbejdere, en spørgeskemaundersøgelse blandt et større antal 
SMV’er samt eksempler på danske og internationale ti l tag med relevans for 
SMV’erne. 

Styregruppen har medfinansieret analysen og igennem hele processen har bidraget 
med værdifulde input og indspil. Styregruppen har bestået af: Region Nordjylland, 
Region Sjælland, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Business Region Midt-
Vest, Via University, ZBC, Ingeniørforeningen, Akademikerne og Erhvervsfremme-
bestyrelsens sekretariat.

Oxford Research og Hanne Shapiro future har været konsulent på analysen.

Herfra skal lyde en tak ti l  alle, der har bidraget. 

REG LAB, november 2022
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Danskundervisning giver motivation og 
arbejdsglæde i Partneren A/S  

Hos Partneren A/S har ledelsen iværksat et initiativ for at fastholde og rekruttere medarbejdere med 

udenlandsk baggrund. Medarbejderne kan tilbydes danskundervisning, efterfølgende AMU-kurser og 

uddannelse for at blive rengøringstekniker. Virksomheden oplever medarbejdere med styrket 

selvtillid og arbejdsglæde. 

Partneren A/S er en familiejet rengøringsvirksomhed, som har 

eksisteret siden 2001. Virksomhedens primære ydelse er 

erhvervsrengøring, og virksomheden betjener både større og mindre 

kunder på tværs af landet og på tværs af forskellige brancher.  Der 

udføres blandt andet rengøring på en række uddannelsesinstitutioner, 

detailbutikker, eventhuse, produktionsenheder og kontormiljøer. 

Partneren har et stort fokus på kvalitetsrengøring, og at rengøring er 

en faglighed, som kræver øvelse og opkvalificering for de 

medarbejdere, der er ansat i virksomheden. 

Opkvalificering og danskundervisning giver trygge kunder og kvalitet i arbejdet 

Margit Sandager Jøhl, HR- og uddannelseskonsulent hos Partneren, oplever, at COVID-19 pandemien 

har gjort rengøring til et mere fremtrædende arbejde, hvor flere kunder ønsker en højere kvalitet og 

standard end tidligere. Samtidig har Partneren erfaret, at det er vigtigt for mange kunder, at de også kan 

kommunikere med rengøringsassistenten, som er tilknyttet deres arbejdsplads. Det handler om, at 

rengøring nu i højere grad end tidligere er blevet et arbejdsområde, som har stor betydning for tryghed 

og arbejdsmiljø, og som der kan være et behov for at kommunikere om. 

Denne efterspørgsel har Partneren taget alvorligt og har derfor igangsat et initiativ, hvor en udvalgt 

gruppe medarbejdere er blevet tilbudt danskundervisning, efterfølgende AMU-kurser og at blive 

uddannet som rengøringstekniker. 

”Vi kunne mærke et behov, og vi ville gerne prøve at tilpasse vores virksomhed til at løfte opgaven og 

opkvalificere de medarbejdere, vi har. Det vil vi også gøre med rengøringsteknikeren. Vi har ikke direkte 

slået op nogle steder, at vi søger til disse stillinger, da vi gerne vil belønne de medarbejdere, vi allerede 

har.” (Margit Sandager Jøhl, HR- og uddannelseskonsulent hos Partneren). 

Initiativet blev iværksat af Partneren gennem et samarbejde med SBA og Glostrup Sprogskole.  Glostrup 

Sprogskole screenede medarbejderne i målgruppen for danskundervisning. Til at starte med blev der 

igangsat et forløb for 15 medarbejdere, som kunne lidt dansk, men som havde behov for at blive styrket 

i sproget. Efter COVID-19 blev der igangsat endnu en runde nu med 11 medarbejdere, som havde behov 

for at lære dansk fra bunden. Fra 2022 varetager AOF danskkurserne, som har en førsteperiode på 10 

uger. Efterfølgende har flere af medarbejderne fået mulighed for at gennemføre en 

rengøringsteknikeruddannelse på TEC i Gladsaxe. Uddannelsen tager mellem 12 uger og 9 måneder alt 

efter, hvor megen praktisk rengøringserfaring man har. Partneren sørger for, at der kommer en afløser 

ind i den periode, hvor medarbejderen bliver uddannet til rengøringstekniker. Ifølge Margit Sandager Jøhl 

har det krævet tilvænning for nogle af medarbejderne at skulle møde op i ”skole” hver dag og at skulle 
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forholde sig til, at kurserne faktisk er påkrævet fra deres arbejdsgivers side. Men derudover har 

investeringen i medarbejdernes opkvalificering været en stor succes og har givet stor værdi både for 

kunder og medarbejdere, som har oplevet øget selvtillid i deres arbejde som følge af uddannelserne. 

”Hvis vi har en kontrakt med en kunde, som kræver det [at man taler dansk], opfylder vi kundens behov 

efter videst muligt omfang, men vi har også en idé om, at det løfter medarbejderne, også rent socialt, så 

de er bedre rustet i den daglige del af virksomheden.” (Margit Sandager Jøhl, HR- og 

uddannelseskonsulent hos Partneren). 

Ifølge serviceleder Osman Coskun betyder danskundervisningen også, at den interne kommunikation og 

effektivitet i dagligdagen forbedres. Dette kommer f.eks. til udtryk ved, at det er nemmere for 

servicelederen at føre samtaler med rengøringsassistenten samt videregive oplysninger og instruktioner, 

når de mødes ude hos kunden.  

Investering i fysisk helbred og faglig udvikling 

Udover danskundervisning og uddannelse af medarbejdere til rengøringsteknikere, har Partneren også 

et stort fokus på medarbejdernes fysiske helbred og på deres faglige udvikling. Medarbejderne får bl.a. 

AMU-kursus i ergonomi og certificering i INSTA 800, som er en norsk standardisering inden for 

kvalitetsrengøring, hvor der gøres rent efter medarbejderens faglige vurdering. Hos Partneren er der 9 

serviceledere, som er daglige ledere for et større eller mindre team af rengøringsassistenter. Udover at 

give rengøringsassistenterne daglig ledelse og sparring sørger servicelederne også for, at 

medarbejderne holdes opdaterede i deres certificeringer via en årlig høring i INSTA 800 metoden.  

”Det [kurser og uddannelser] højner også medarbejderne, og det motiverer dem. Rengøring er 

værdiskabende arbejde, der gør en stor forskel for mange mennesker i det daglige. Vi gør meget ud af 

at fortælle vores medarbejdere, hvor vigtige de er for os. Vi kan mærke, at også vores kunder anerkender 

dette vigtige arbejde, da også deres medarbejdere har et større behov for at føle sig sunde og trygge på 

arbejdspladsen gennem godt arbejdsmiljø”. (Margit Sandager Jøhl, HR- og uddannelseskonsulent hos 

Partneren). 

Dialog og arbejdsvilkår øger social bæredygtighed og fastholdelse 

En af udfordringerne for Partneren er, at mange medarbejdere er deltidsansat. Derfor er mange af 

medarbejderne også ansat ved ”konkollegaer” inden for branchen, som Margit Sandager Jøhl kalder 

dem. Det kan skabe udfordringer med at sende medarbejderne på uddannelse og opkvalificeringskurser. 

For at styrke fastholdelsen arbejder Partneren derfor med god arbejdstilrettelæggelse og ved at 

servicelederne hjælper hinanden på tværs. Der arbejdes meget for at dække medarbejdernes behov, så 

arbejdet harmonerer med familieliv og andre behov. Samtidig har virksomheden skabt en kultur, hvor 

der er god dialog mellem ledere og medarbejdere, og hvor trivsel og gode arbejdsforhold er i højsædet. 

Ifølge Margit Sandager Jøhl er det afgørende for at styrke virksomhedens sociale bæredygtighed. 

 

 

Partneren anbefaler:  

- Man når længst, ved at anerkende sine medarbejdere, give dem de rette redskaber og sikre god 

”onboarding”, da det til tider kan være svært at sikre tilstedeværende ledelse for medarbejdere, som 

arbejder i ydertimerne og eller selvstændigt ude hos en kunde. 

- Partnerens investering i opkvalificering har været en konkret måde at øge tryghed og kvalitet på. 

Danskundervisning og AMU-kurser styrker medarbejderne socialt, deres selvtillid og dermed også 

deres engagement og loyalitet til virksomheden. Dette styrker fastholdelsen og den sociale 

bæredygtighed. 
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Medinddragelse og teknologiførende 
produkter tiltrækker medarbejdere til Q-
Interline  

I Q-Interline er der en tilgang til, at alle medarbejdere inddrages i beslutninger og kommer med input 

til løsninger på avancerede teknologier. Det gør, at der aldrig er langt fra en ny idé til handling. 

Virksomheden oplever særligt, at højtuddannede dimittender bliver tiltrukket af en virksomhed i 

konstant udvikling, hvor der er mulighed for ansvar og medindflydelse.  

Q-Interline startede i 1996 som en familieejet teknologivirksomhed, 

der designer analysesystemer for proces- og kvalitetssikring af 

fødevarer, mejeriprodukter, farmaceutiske- og kemiske produkter, og 

er sidenhen blevet noteret på Nasdaq First North. Virksomheden 

sælger primært til producenter udenfor Danmark og har i dag 

etableret sig med datterselskaber på markedet i Frankrig og Tyskland. 

Noget af det vigtigste for Q-Interline er, at det er en arbejdsplads, der 

aldrig står stille, og hvor man som medarbejder er med til at udvikle 

spændende og innovative produkter.  

Stærke værdier og en historie omkring virksomheden tiltrækker medarbejdere  

For CEO Martin Roithner Henriksen har det været vigtig at skabe en god fortælling om Q-Interline, som 

både holder indadtil og udadtil. Q-Interline vil være de førende på deres område, levere de bedste og 

mest innovative produkter samt opleve, at de gør en forskel for deres kunder. Denne oplevelse af Q-

Interline bekræftes ligeledes af medarbejderne.  En af de nyansatte medarbejdere fortæller bl.a., at hun 

valgte at søge ind hos Q-Interline, da hun kunne mærke, at alle i virksomheden brænder for deres arbejde, 

og at hun selv kunne stå inde for alle produkterne. I citatet nedenfor fortæller CEO Martin Henriksen, 

hvordan de i Q-Interline er lykkedes med at skabe et narrativ og et godt brand for virksomheden.  

”Vi lykkes godt, fordi vi er blevet gode til at fortælle vores historie ordentligt. Vi kan sige, at vi bidrager 

til en bæredygtig anvendelse af klodens råvarer og ressourcer, der bruges til fødevareproduktion, og 

sikrer samtidig, at kvaliteten af de producerede fødevarer fremmer mennesker og dyrs helbred og 

velbefindende. Det skal man kunne fortælle ordentlig. Man skal hellere sige, at man er med til at bygge 

pyramider frem for at sige, at man er stenhugger. Man er nødt til at sætte sig ned og lave et narrativ, 

både ift. den virksomhed, vi vil være for os selv, men også for omverdenen.” (Martin Roithner Henriksen, 

CEO i Q-Interline A/S)  

Medinddragelse skaber stærk fælleskabskultur 

Q-Interline er en lille virksomhed, som med succes har skabt et fladt hierarki og en stærk kultur, hvor 

alle medarbejdere har mulighed for at blive inddraget og få indflydelse, hvis de ønsker dette. Det betyder, 

at medarbejderne engagerer sig og tager ansvar for deres arbejde og det sociale miljø på arbejdspladsen. 

Kulturen understøttes bl.a. af skemalagte husmøder, hvor både medarbejdere, såvel som ledere 

opfordres til at bringe nye ideer og forslag til ændringer på dagsorden. I tråd hermed gør virksomheden 

brug af non-compliance rapporter, hvor man som medarbejder kan gøre opmærksom på udfordringer 

eller forbedringspotentialer omkring de nuværende arbejdsgange og produktion.  Samtidig lægger 

 

Virksomhed: Q-Interline A/S 

Kontakt: 46 75 70 46,  

info@q-interline.com 

https://q-interline.com/  

Branche: Handel og transport 

Lokation: Tølløse (Region 

Sjælland) 

Ansatte: Ca. 30 fastansatte  

https://www.google.com/search?q=Q-interline&rlz=1C1KNTJ_daDK992DK992&oq=Q-interline&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l8.1760j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://q-interline.com/
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ledelsen stor vægt på, at der ikke er langt fra medarbejder til leder. I stedet skal der være en kultur, hvor 

man kan komme med forslag direkte til sin nærmeste leder, da dette bidrager til medarbejdernes 

engagement på arbejdspladsen. På denne måde har Q-Interline været succesfulde med at skabe en stærk 

kultur og et fællesskab, hvor medarbejderne føler sig værdsat både fagligt og socialt, tør at bringe nye 

idéer på banen og aktivt tager del i virksomheden.  

”Det er en kultur, det her med at komme med nye ideer. Det stammer fra Anders Larsen, som har 

grundlagt virksomheden. Han har startet denne her tilgang med, at alle skal komme med input til 

hverdagen. Jeg har nok også været en af dem, der siger meget, både fra og til, så jeg føler at der er et 

åbent rum, og at vi altid bliver inddraget i at finde en løsning, som alle er glade for.” (Medarbejder i Q-

Interline). 

”I store virksomheder er der rigtig meget med processer og møder og tunge, tunge arbejdsgange. Vi 

refererer direkte til Martin, og der er ikke langt fra forslag til handling. Man kan få indflydelse og se, at 

man gør en forskel.”  (Medarbejder i Q-Interline). 

Strategisk samarbejde med universiteterne  

Q-Interline har gennem årene opbygget et tæt samarbejde med flere universiteter, herunder særligt KU 

Life. Det betyder bl.a., at medarbejdere fra virksomheden har undervist på moduler på deres 

naturvidenskabelige uddannelser, været en del af såkaldte forsker-communities og deltaget ved 

forskellige workshops og uddannelsesdage. Særligt har et community omkring brugen af nær-infrarød 

spektroskopi (NIRS) været en god indgangsvinkel for Q-Interline til at møde studerende, som er 

interesseret i samme teknologi, som virksomheden udvikler.  Q-Interline har på denne måde haft stor 

succes med både at tiltrække og fastholde studerende og nyuddannede fra KU, som har en særlig 

interesse for virksomhedens arbejde, og som samtidig passer ind i arbejdspladskulturen.  

”Det er en strategi, at vi bruger studentermedhjælpere, og så har vi haft en mulighed for at plukke dem, 

som var mest interesseret. Vi tager studerende ind med henblik på at fastholde dem, så de gerne vil 

arbejde hos os, når de er færdige. Vi har flere som var studerende og nu arbejder fuldtid hos os. Det har 

været en fast strategi at arbejde med KU. Og i dag også lidt med CBS.”  (Steen Bjerregaard Christiansen, 

CFO i Q-Interline) 

Til trods for at Q-Interline har hovedkontor i Tølløse, et godt stykke udenfor København, har 

virksomheden ikke oplevet store udfordringer ift. at tiltrække eller fastholde medarbejdere. Q-Interline 

tilbyder de ansatte høj grad af fleksibilitet i hverdagen, hvor medarbejderne har mulighed for at arbejde 

hjemmefra eller på det nyligt etablerede kontor i Brønshøj. Udover samarbejdet med universiteter, 

benytter Q-Interline primært deres netværk til at finde nye potentielle kollegaer. Her vurderer både ledere 

og medarbejdere, at Q-Interlines arbejdspladskultur, samt det stærke brand udadtil, har været med til at 

sikre, at virksomheden løbende har kunne få de nødvendige kompetencer ind.  
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Q-Interline anbefaler:  

- Skabelsen af et godt brand, som både kendetegner virksomhedens forretningsstrategi og 

arbejdspladskultur, bidrager til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Virksomheden oplever særligt, at 

unge, nyuddannede kandidater, bliver tiltrukket en arbejdsplads med fokus på medinddragelse, 

mulighed for ansvar og indflydelse.  

- Samarbejde med relevante universiteter skaber en direkte kanal til kvalificeret arbejdskraft. Q-Interline 

har gennem et stærkt samarbejde med relevante universiteter sikrede sig et navn på de relevante 

uddannelser, og de har i dag stor succes med at tiltrække og fastholde både studerende og 

nyuddannede kandidater.  

1. Det er vigtigt, at man har en indgangsvinkel til de unge for at tiltrække nye medarbejdere. Som f.eks. 

at man holder oplæg ude på undervisningsmoduler eller er med ude på Communities og workshops 

på universiteterne.   
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Gennem løbende opkvalificering sikrer TRÆ 
& BUSK sig kvalificeret arbejdskraft  

I TRÆ & BUSK vægter ledelsen kvalitet højt, og anser dermed kompetente medarbejdere som en del 

af deres forretningsstrategi. Det kan dog være svært at rekruttere de mest kompetente medarbejdere, 

da der er stor efterspørgsel efter denne arbejdskraft. Derfor ansætter ledelsen i TRÆ & BUSK pba. 

personlige kompetencer såsom personlige indstilling, mødestabilitet og flair frem for tekniske 

færdigheder. Virksomheden ser i stigende omfang voksenlærlingeordningen som en mulighed for at 

sikre den nødvendige faglærte arbejdskraft. 

TRÆ & BUSK er en lille anlægsgartner- og entreprenørvirksomhed, 

som udfører et bredt spektrum af anlægs- og plejeopgaver for 

hundredvis af private og erhvervskunder i Køge Bugt og 

Storkøbenhavn. Virksomheden blev etableret i 1995. På nuværende 

tidspunkt er der ca. 14 fuldtidsansatte i virksomheden. Virksomheden 

er flere år i træk blevet kåret til Årets Anlægsgartner baseret på deres 

høje kundetilfredshed. I de senere år har de oplevet stor efterspørgsel 

efter deres service, og virksomheden har derfor planer om at vækste 

i de kommende år. Virksomheden satser på at digitalisere flere 

processer ved hjælp af eksterne konsulenter, så det bliver nemmere 

for dem at vækste og samtidig sikre den høje service for kunderne. Digitaliseringen medfører, at kravene 

til medarbejdernes kompetencer løbende ændrer sig, hvorfor virksomheden løbende investerer i 

udvikling og opkvalificering af deres medarbejdere. 

TRÆ & BUSK benytter lærlinge som en vej til at sikre kvalificeret arbejdskraft 

Ifølge Morten Ingemann, ejer af TRÆ & BUSK, er der utrolig hård konkurrence om kvalificeret 

arbejdskraft blandt gartnervirksomheder herunder om anlægsgartnerlærlinge. Det betyder samtidig, at 

lærlinge stiller større og større krav til virksomhederne. TRÆ & BUSK har derfor stort fokus på at tilbyde 

lærlinge en god læreplads, hvor de får lov til at prøve kræfter med alt fra belægning til græsplæner og 

træbeskæring, og således ender med den bedste uddannelse. Virksomheden lægger desuden vægt på 

lærlingenes selvstændighed og indflydelse på eget arbejde. Disse faktorer skal medvirke til, at 

virksomheden tiltrækker og uddanner de bedste lærlinge, og det har bl.a. bidraget til, at en af deres 

lærlinge vandt prisen som årets håndværkerlærling: 

”En af vores elever blev kåret til årets håndværkerlærling på basis af, at kunderne har anmeldt ham bedst. 

Det måles bl.a. på kommunikation, oprydning mv. En anden lærling blev følgende år også nomineret til 

Årets Håndværkerlærling, men blev nr. 2. Hun er nu færdiguddannet og arbejder hos os.” (Morten 

Ingemann, ejer af TRÆ & BUSK)  

Det store fokus på at skabe den bedste læreplads virker således attraktivt for nye lærlinge, som ønsker 

at prøve kræfter med forskellige arbejdsopgaver. Samtidig er det en gevinst for TRÆ & BUSK, som 

arbejder på at fastholde deres lærlinge, og dermed benytter lærlingeordningen til at sikre sig kvalificeret 

arbejdskraft.  

 

 

 

Virksomhed: TRÆ & BUSK 

Kontakt: 20 67 50 01,  

https://www.traeogbusk.dk/ 

Branche: Erhvervsservice 

Lokation: Solrød Strand 

(Region Sjælland) 

Ansatte: 14  

https://www.google.com/search?q=Q-interline&rlz=1C1KNTJ_daDK992DK992&oq=Q-interline&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512l8.1760j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.traeogbusk.dk/
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Udvikling af medarbejdere er en forretningsstrategi for TRÆ & BUSK 

TRÆ & BUSK har med succes skabt sig et brand som en kvalitetsbevidst virksomhed. Ledelsen i 

virksomheden fortæller, at de ikke altid kan konkurrere på timepris med mange af de øvrige 

gartnervirksomheder. Virksomheden har derfor fokus på at være konkurrencedygtige, når det kommer 

til kvalitet og service. Det er samtidig utrolig svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og TRÆ & BUSK 

vægter derfor personlige kompetencer og potentiale fremfor uddannelse og erfaring. Det er i tråd hermed 

et vilkår, at nye medarbejdere løbende opkvalificeres, så de lever op til virksomhedens standard for 

service:  

”Det er svært at finde en stjernemedarbejder. Der er selvfølgelig nogle derude, men de har også en god 

stilling, og de vil ikke forlade det job, de har. Så vi skal finde nogle medarbejdere, som vi kan 

videreuddanne. At vi har nogen, som er gode til græs og gode til roser mv., så vi kommer hele vejen 

rundt. Man behøver ikke de tekniske færdigheder som sådan. Det skal man nok lære ret hurtigt. Det er 

mere den personlige indstilling, som har betydning.”  (Morten Ingemann, ejer af TRÆ & BUSK) 

I tråd hermed arbejder virksomheden strategisk med uddannelsesplanlægning, således at brugen af 

efteruddannelse tilpasses virksomhedens årshjul herunder deres høj- og lavsæson. Herudover er 

ledelsen begyndt at arbejde med individuelle uddannelsesplaner for den enkelte medarbejder, så deres 

opkvalificering planlægges længere frem og tilrettelægges efter medarbejderens ønsker for egen 

karrierer, virksomhedens behov og årshjulet. Muligheden for at kunne videreuddanne sig virker 

herudover fastholdende for flere af virksomhedens medarbejdere, da de har mulighed for at bygge både 

personlige og faglige kompetence ovenpå deres profil. For TRÆ & BUSK resulterer dette i en 

opkvalificering af deres medarbejdere, som både er med til at sikre faglighed og service, og som 

derudover er med til at sikre kvalificeret arbejdskraft.  

En stærk og udviklende kultur kan virke fastholdende 

Udviklingen og opkvalificeringen af medarbejderne kan samtidig resultere i, at nogle af virksomhedens 

anlægsgartnere vælger at gå selvstændigt, da de her har mulighed for at sikre en større indkomst. Efter 

3-4 år i TRÆ & BUSK er anlægsgartnerne ofte uddannede til at lave alt slags arbejde, hvilket gør dem 

særligt attraktive. Det er derfor vigtigt for TRÆ & BUSK at arbejde med en fastholdelseskultur, så 

medarbejderne vælger at blive i virksomheden på trods af lønforskellen. Helt konkret arbejder ledelsen 

bl.a. med at inddrage medarbejderne i den strategiske udvikling af virksomheden, så de får direkte 

indflydelse på, hvilken virksomhed de ønsker, at TRÆ & BUSK skal være. F.eks. arbejder ledelse og alle 

medarbejdere pt. på at fastlægge og synliggøre virksomhedens værdier og leveregler, som skal afspejle 

virksomheden både udadtil og internt. Under overskriften GLAD og GODT arbejdes der på at fremme den 

bedste kultur og DNA for at opnå optimal arbejdsglæde og kundetilfredshed. 

Derudover prioriterer virksomheden et godt og fleksibelt arbejdsmiljø, hvor arbejdstider kan koordineres 

og tilpasses til den enkelte medarbejder. Virksomheden forsøger desuden at skabe et godt image ved at 

give medarbejderne det bedste arbejdstøj og sørge for, at sikkerheden er i top, herunder at køretøjer og 

maskiner fungerer optimalt. Alt dette skal medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø, hvilket både virker 

fastholdende og samtidig skaber et godt brand for virksomheden, som de kan benytte i 

rekrutteringsprocessen.  
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TRÆ & BUSK anbefaler:  

- En vej til at sikre kvalificeret arbejdskraft er at ansætte pba. personlige kompetencer frem for 

kvalifikationer og herefter investere i løbende opkvalificering og efteruddannelse af medarbejdere. 

- Efteruddannelse og opkvalificering kan både tænkes ind som en del af en forretningsstrategi og et brand, 

samt bidrage til tiltrækningen og fastholdelsen af kvalificeret arbejdskraft.  
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En proaktiv tilgang i rekrutteringsprocessen 
med fokus på kompetencer frem for 
kvalifikationer skaber et øget 
rekrutteringsgrundlag for BM Silo  

I BM Silo arbejder ledelsen proaktivt i rekrutteringsprocessen og rækker ud til 

potentielle kandidater gennem en række forskellige kanaler. De deltager i 

arrangementer, anvender sociale medier til at opsøge potentielle kandidater og har et 

tæt samarbejde med jobcenteret. I rekrutteringsprocessen har de mere fokus på 

kompetencer frem for kvalifikationer, hvor de ser på de specifikke opgaver, som skal 

løses. Ledelsen i BM Silo oplever, at denne tilgang styrker deres rekrutteringsgrundlag, 

da de søger bredere end den specifikke jobtitel.  

 

 

 

 

 

 

Systematisk planlægning er et væsentligt værktøj til at give et overblik over kompetenceforsynings-

behovet 

Lisbeth Barnbæk Nielsen, administrerende direktør i BM Silo, fortæller, at de tidligere havde svært ved at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Denne udfordring tog virksomheden hånd om gennem en mere 

proaktiv tilgang, hvor systematisk planlægning af kompetenceforsyningen er centralt. Helt konkret 

benytter Berith Borregaard, teamleder i BM Silo, systematisk planlægning til at afklare hvilke fremtidige 

behov for kompetencer, der er hos BM Silo. Ledelsen opnår således et overblik over 

kompetenceforsyningsbehovet, hvilket giver indsigt i, hvilke konkrete kompetencer potentielle kandidater 

skal have for at kunne løse de specifikke opgaver, som BM Silo efterspørger. Ifølge virksomheden danner 

det også grundlaget for, hvorvidt der er behov for at rekruttere arbejdskraft udefra, eller om man internt 

i virksomhed kan opkvalificere en medarbejder, som kan påtage sig en ny rolle.  

”Når vi skal udfylde et ledigt job, kigger vi meget på deres måde at være på. Vi har stor fokus på ikke at 

være for firkantet, men derimod kigge på deres kompetencer og potentiale. Ligeledes er det vigtigt at 

kigge på, hvordan de vil passe ind i virksomheden.” (Lisbeth Barnbæk Nielsen, administrerende direktør 

i BM Silo) 

For BM Silo handler det om at ansætte pba. kompetencer og den personlige profil frem for kvalifikationer. 

I stedet for at ansætte til en stilling udelukkende baseret på jobtitlen, har ledelsen fokus på hvilke konkrete 

Virksomhed: BM Silo ApS 

Kontakt: 97 43 50 66 

info@bmsilo.com 

www.bmsilo.dk 

Branche: Industri, råstofindvinding 

og forsyningsvirksomhed 

Lokation: Holstebro (Region 

Midtjylland) 

Ansatte: Ca. 36-37 fastansatte  

BM Silo ApS er en familieejet virksomhed, som har eksisteret 

siden 1965. Virksomheden er underleverandører af siloer og 

transportudstyr til opbevaring og transport af tørre materialer. 

Virksomheden har forhandlere verden over, og de er kendt for at 

levere et veldokumenteret kvalitetsprodukt. I 2021 fik BM Silo en 

ny administrerende direktør, og som et led i det glidende 

generationsskifte har Den Sociale Kapitalfond Invest købt 44 pct. 

af aktierne i virksomheden. Det skal være med til at sikre det 

sociale og bæredygtige arbejde, som virksomheden har fokus på.  

 

mailto:info@bmsilo.com
https://www.bmsilo.dk/
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opgaver, der skal løses, og hvorvidt en potentiel kandidat har potentialet til at kunne løse de specifikke 

opgaver. De argumenterer for, at man skal tænke de menneskelige kompetencer med i 

rekrutteringsprocessen og passe på med at have for stort fokus på kvalifikationer, fordi personer sorterer 

sig selv fra, hvis der er for mange specifikke kvalifikationer i jobbet.  Dette styrker virksomhedens 

rekrutteringsgrundlag, da de søger meget bredt. Samtidig øger det også muligheden for, at 

medarbejderne kan se karrieremuligheder i virksomheden i fremtiden. Det skyldes, at ledelsen i BM Silo 

også undersøger muligheden for at rekruttere internt, hvis en medarbejder har potentialet til at løfte en 

opgave, selvom det overgår personens uddannelsesniveau. 

Systematisk planlægning af kompetenceforsyning og et større fokus på kompetencer frem for 

kvalifikationer har ifølge ledelsen i BM Silo medført, at de på nuværende tidspunkt ikke oplever 

udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft 

Et stort fokus på opkvalificering af virksomhedens medarbejdere virker fastholdende 

I BM Silo oplever man, at markedet er meget dynamisk, hvor der løbende stilles større krav til deres 

medarbejderne bl.a. grundet digitaliseringen. Ledelsen fortæller, at særligt opgaverne på 

produktionssiden er blevet mere datadrevet, hvilket har været en stor omvæltning for nogle af 

produktionsmedarbejderne. Det har derfor været vigtigt for BM Silo at have en agil ledelsestilgang, hvor 

en part af deres handlingsrepertoire er, at de forsøger at imødekomme de skiftende omstændigheder 

ved at have stort fokus på opkvalificering af deres medarbejdere. Det skal medvirke til, at medarbejderne 

løbende kan imødekomme de nye krav og løse deres opgaver. Helt konkret laver ledelsen i BM Silo en 

kompetenceaflægning pba. uddannelsesniveau for at se, om virksomheden har en flaskehals, og hvad 

de kan gøre for at imødekomme denne. Derudover oplever BM Silos ledelse, at en åben dialog med 

medarbejderne virker effektivt i forhold til at afdække hvilke kompetencer, de oplever at mangle for at 

kunne løse deres opgaver. I BM Silo er det både medarbejderne selv, der opsøger muligheden for at 

tage en videreuddannelse, men samtidig prioriterer ledelsen også at opsøge de medarbejdere, hvor de 

ser et potentiale for videreuddannelse.  

”Vi har stort fokus på, at vores medarbejdere får lov til at tage en videreuddannelse. Medarbejderne 

opsøger det, og hvis vi mener, at der er et potentiale, så spørger vi også, om de har lyst til at 

videreuddanne sig. Det er godt, at medarbejderne udvikler sig.” (Berith June Borregaard Thulesen, 

driftsleder i BM Silo). 

”Vi har mange lærlinge, og vi har også flere på kanten af arbejdsmarkedet. Vi kigger specifikt efter dem 

med flair for det her, og dem som har lysten, selvom de måske ikke passer ”perfekt” ind i jobtitlen, da 

vi kan være med til at opkvalificere deres kompetencer.” (Berith June Borregaard Thulesen, driftsleder i 

BM Silo). 

Det store fokus på opkvalificering medfører desuden, at BM Silo gerne ansætter mange lærlinge, 

udenlandsk arbejdskraft og personer på kanten af arbejdsmarkedet, så længe kandidaterne har flair og 

interesse for arbejdet.  
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Stort fokus på fleksibilitet og trivsel bidrager til fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 

Ifølge Lisbeth Barnbæk Nielsen, administrerende direktør i BM Silo, er fleksibilitet en anden part af deres 

handlingsrepertoire, da de har modet til at omrokere, hvis en medarbejder har besvær med at løse 

bestemte opgaver. Her findes løsningen gennem åben dialog, hvor medarbejderen hjælpes og fortsat 

kan være en værdifuld ansat i virksomheden.  

”BM Silo er gode til at lytte til os medarbejdere, f.eks. blev jeg tildelt andre arbejdsopgaver, fordi jeg fik 

problemer med min skulder. Jeg blev endda henvist til en fysioterapeut. Ledelsen fangede det tidligt og 

tog hånd om det, inden jeg slet ikke kunne arbejde.” (Medarbejder i BM Silo). 

Citatet illustrerer, at ledelsen er lydhøre over for deres medarbejdere ift. arbejdsopgaver og personlige 

ønsker. Samtidig indikerer det også en vis grad af omstillingsparathed, da de har modet og evnen til 

tidligt at gribe ind i forudsete udfordringer såsom den fysisk problematik. Medarbejderen fra BM Silo 

fortæller desuden, at vedkommende oplever en virksomhedskultur, hvor alle bliver hørt, og man tager 

hånd om hinanden uanset baggrund, hvilket har positiv betydning for trivslen på arbejdet. Vedkommende 

oplever, at virksomheden har stor tiltro til medarbejderne, hvor de har frihed under ansvar til at udføre 

deres arbejdsopgaver. Det kan virke fastholdende, da medarbejderne føler sig værdsat, hvor de samtidig 

opererer i et godt arbejdsmiljø.  

Den adm. direktør fortæller, at BM Silo har stort fokus på at skabe en virksomhedskultur, som forudsætter 

et godt arbejdsmiljø og et godt sammenhold medarbejderne imellem. Det medfører, at medarbejderne 

kan arbejde mest effektivt, og de muligvis har lysten til at arbejde for BM Silo i lang tid.  
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BM Silo anbefaler: 

- Man skal afsætte ressourcer til at arbejde med strategiplanlægning, så man kan håndtere de konkrete 

udfordringer, som den enkelte virksomhed oplever. For BM Silo har de benyttet sig af systematisk 

planlægning til at opnå et overblik over kompetenceforsyningsbehovet og herefter været proaktive på flere 

forskellige kanaler. 

- Det handler om at se udover de typiske jobprofiler og i stedet se på hvilke konkrete opgaver, der skal 

løses, og herefter rekruttere pba. kompetencer og personlige egenskaber ift. de specifikke arbejdsopgaver. 

Det giver et bredere rekrutteringsgrundlag.  

- Ledelsen skal være opmærksom på, at ting ændrer sig konstant, og man skal have evnen og modet til at 

respondere på skiftende omstændigheder. Opkvalificering er et aktivt redskab til at kunne dække et 

skiftende kompetencebehov for en virksomhed. Samtidig er det også et aktivt redskab både til at styrke 

engagementet og trivslen blandt medarbejderne, som kan virke fastholdende for medarbejderne i en 

virksomhed. 

- Der tillægger en stor værdi at være fleksibel og relationel, hvor der er åben dialog om medarbejdernes 

behov, hvilket skaber god trivsel og dermed fastholdelse. 
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VOLA A/S uddanner selv flere af deres 
faglærte 

VOLAs grundlag bygger på kvalitet og bæredygtighed i alle funktioner såsom udvikling, operationelle 

processer, materialer og de menneskelige ressourcer i overensstemmelse med verdensmålene. I 

praksis betyder det, at ledelsen har sat sig i spidsen for en involverende forbedringskultur med rige 

muligheder for fortløbende udvikling af den enkelte ud fra devisen om, at udvikling af medarbejderne 

er vejen til fortsat udvikling og forbedring af VOLAs produkter. VOLA tager bl.a. lærlinge ind, da de i 

stigende omfang ser voksenlærlingeordningen som en mulighed for at sikre den fornødne faglærte 

arbejdskraft og som en mulighed for deres ufaglærte medarbejdere. 

VOLA A/S producerer og sælger amarturer til verdensmarkedet. De 

første VOLA amarturer blev designet af Arne Jacobsens i 1968, og 

sidenhen har VOLA fortsat introduceret nye designs inden for 

samme serie. VOLA er en dansk familieejet virksomhed. 

Produktion foregår i Danmark, men virksomheden har 

salgsafdelinger flere steder i verden. Produktionen er fleksibel 

baseret på ”produktion til ordre” kombineret med kort leveringstid. 

Virksomheden satser bevidst på fortløbende teknologisk fornyelse 

med bl.a. massiv investering i automatisering med blik for at 

bevare håndværket. Det medfører, at kravene til medarbejdernes 

kompetencer løbende ændrer sig i takt med at automatisering af 

funktioner og digitalisering. Derfor er investering i 

medarbejderudvikling også et væsentligt parameter i VOLAs 

konkurrencestrategi. Samtidig er virksomhedens ledelse 

opmærksomme på den indbyrdes konkurrence om medarbejdere virksomhederne imellem, og derfor 

satser VOLA på karriereudvikling for medarbejderne gennem efteruddannelse, uanset hvilket trin de 

måtte være begyndt på.  

Arbejde med medarbejdertrivsel giver mental og fysisk overskud i hverdagen 

Ledelsen i VOLA tildeler medarbejderne stor værdi, da det ifølge Johannes Aagaard Saugbjerg 

administrerende direktør i VOLA er væsentligt, at medarbejderne trives for fortløbende at kunne bidrage 

til udvikling og produktion af kvalitetsprodukter. På trods af virksomhedens størrelse har VOLA valgt ikke 

at formulere en decideret HR-politik, men den administrerende direktør ser medarbejderudvikling som 

et strategisk ledelsesanliggende i samspil med VOLAs mellemledere og med udgangspunkt i den enkelte 

medarbejder. Vægtningen af medarbejdertrivsel implicerer også en høj grad af fleksibilitet, hvor ledelsen 

er lydhør over for den enkelte medarbejders ønsker, hvad enten det handler om medarbejderudvikling 

eller arbejdstid. Hvis en medarbejder f.eks. ønsker at trappe ned i antal arbejdstimer, arbejder ledelsen 

på at finde en løsning, som passer begge parter. VOLA tager således udgangspunkt i den enkelte 

medarbejders situation og giver f.eks. mulighed for at trappe ned i tid, når man er i slutningen af sit 

arbejdsliv. 

Udover stort fokus på fleksibilitet har VOLA også særlige goder, som ifølge den adm. direktør skal bidrage 

til en tillidsfuld kultur, hvor trivsel er i højsædet. Der er f.eks. blevet introduceret meditationskurser og 

mindfullness, som skal hjælpe medarbejderne i at skabe en indre balance og undgå stress og være 

opmærksomme over for kolleger. Det fangede stor interesse hos deres medarbejdere, og VOLA har nu 

 

Virksomhed: VOLA A/S 

Kontakt: 70 23 55 00 

https://dk.vola.com  

Branche: Industri, 

råstofindvinding og 

forsyningsvirksomhed 

Lokation: Horsens (Region 

Midtjylland) 

Ansatte: ca. 250 fastansatte 

 

https://dk.vola.com/
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et meditationsrum, som medarbejderne kan benytte sig af. Derudover har VOLA også indgået en aftale 

med en ekstern virksomhed, som hedder Blumes Support. Det er et tilbud til deres medarbejdere og 

deres familier, hvor de kan få et forløb med professionelle om private problemer, hvilket samtidig aflaster 

deres mellemledere.  

”Vi har prøvet at italesætte, at man både skal have det fysiske og mentale overskud til at klare sit job. Da 

vores medarbejdere er i VOLA en stor del af deres liv, så er det vigtigt, at vi tager hånd om vores 

medarbejdere, så de trives godt og fortsat vil arbejde hos os.” (Johannes Aagaard Saugbjerg, direktør i 

VOLA). 

Det store fokus på medarbejdernes trivsel understøtter et godt arbejdsmiljø, hvilket har positiv betydning 

for en udviklings- og forbedringskultur, som VOLA prioriterer højt. Desuden understøtter et godt 

arbejdsmiljø fastholdelse af deres medarbejdere. Prioriteringen af arbejdsmiljøet afspejler sig også i 

produktionshallerne, hvor montagebordene er opstillet, så alle kan se hinanden. Det er nemt at komme 

i kontakt med hinanden, og støjen er minimal.  

Investering i de basale kompetencer som indgang til at imødekomme de stigende krav til 

medarbejderne 

I VOLA har man ikke en HR-afdeling, men da ledelsen i VOLA anser videreuddannelse som centralt for 

udvikling og forbedring af virksomhedens produkter, har ledelsen for nyligt ansat en til at stå med 

ansvaret for efteruddannelsesplanlægning i virksomheden. En af virksomhedens indsatser gennem flere 

år har været fokuseret på de basale kompetencer og særligt i de seneste år ikke mindst som følge af en 

stigende automatisering og digitalisering. Derfor har virksomheden tilbudt alle produktionsmedarbejdere 

at blive screenet i dansk og matematik. Idéen opstod under finanskrisen, hvor man i virksomheden havde 

diskuteret, hvordan man kunne ruste sig til fremtiden. Initiativet blev igangsat i 2009, hvor ledelsen 

oprettede det første ordblindehold, hvor de, som ønskede det og havde behov for det, blev tilbudt dansk- 

og matematikundervisning. Det er senest gennemført i 2021. På baggrund af screeninger har VOLA 

fundet ud af, at 10-15 pct. af deres produktionsmedarbejdere var ordblinde. Derudover har VOLA også 

oprettet et hold om IT-færdigheder til at samle nogen af deres medarbejdere op.  Det er en god ide at 

tilbyde basal undervisning, da det udvikler medarbejders kompetencer, og det kan have stor betydning 

for deres selvtillid og ikke mindst at kunne imødekomme de stigende krav til at modtage og håndtere 

information fra kvalitetsstyringssystemer, miljø- og arbejdsmiljøstyringssystemer, IT-systemer mv. 

VOLAs medarbejderkultur bygger på, at man gerne vil bygge oven på medarbejdere, som kender 

virksomhedens processer og er stolte af virksomhedens produkter, og VOLA ser den basale undervisning 

i dansk, matematik og nu også it som en indgang til, at medarbejdere, der måske tidligere har haft dårlige 

erfaringer med uddannelse, nu får mod til at tage de kurser, som ruster dem til de nye arbejdsopgaver.  

Tæt samarbejde med kommunen og uddannelsesinstitutioner hjælper rekrutteringsprocessen 

Den adm. direktør fortæller, at de især oplever udfordringer med at skaffe faglært arbejdskraft. Det 

skyldes særligt, at der er problemer med at få unge til at vælge erhvervsuddannelserne. F.eks. har VOLA 

haft problemer med at rekruttere elektrikere, som industrien i stigende grad anvender som en 

konsekvens af automatiseringen. Men også faglærte, der direkte indgår i produktionen, såsom 

industriteknikere, er vanskelige at rekruttere. Problemet ses kun at være stigende i årene fremover. 

Derfor forfølger VOLA også en flerfoldet strategi.  Det ene spor handler om kompetenceløft af nuværende 

ufaglærte medarbejdere til et nyt kvalifikationsniveau f.eks. gennem voksenlærlingeordningen. For de 

medarbejdere der måtte været motiveret, kan det være som faglært, ved, at man bliver videreuddannet 

til f.eks. industritekniker eller automatiktekniker. Samtidig samarbejder ledelsen i VOLA tæt med 
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kommunen og uddannelsesinstitutioner, da det er en vej til at rekruttere arbejdskraft, men i lige så høj 

grad også med perspektiv på at skabe en interesse for avanceret produktion og mulige kommende 

medarbejdere. Helt konkret er VOLA allerede synlige ude i folkeskolerne, hvor de i samarbejde med 

Horsens Kommune tilbyder de unge at komme ud og se, hvordan det er at arbejde i forskellige 

virksomheder heriblandt VOLA. Derudover arrangerer VOLA lærermøder ude i virksomheden, som skal 

styrke lærernes viden om en industrivirksomhed. Hertil er idéen, at der i folkeskolen kan laves projekter, 

hvor VOLA inddrages, hvilket skal medvirke til at fange interessen hos flere unge. Senest har VOLA 

indgået et samarbejde med INSERO i Horsens og industrimuseet i Horsens om et skoleprojekt, hvor 8. 

klasses elever får mulighed for at få praktisk erfaring med industriproduktion i dag i et såkaldt 

makerspace med 3D print mm. Gennem samspillet med museet får øjnene op for, hvor meget 

industriarbejdet over tid har udviklet sig. VOLA har også haft et samarbejde med Learnmark i Horsens, 

Dansk Industri og Horsens Kommune om, hvordan man kan sikre praktikpladser for de unge på 

erhvervsuddannelserne.  

”Det handler om at få fat på de unge tidligt allerede i folkeskolen, så man kan vække deres interesse for 

at tage en erhvervsuddannelse.” (Johannes Aagaard Saugbjerg, direktør i VOLA). 

VOLAs tilgang kan være vej til at skaffe kvalificeret arbejdskraft, i og med det kan fange flere unges 

interesse for at tage en erhvervsuddannelse og samtidig vælge VOLA som praktikplads, når de tidligt er 

blevet bekendt med virksomheden, og hvad den står for mht. bæredygtighed, design og work-life 

balance. 

 

 

 

 

 

VOLA A/S anbefaler:  

- Det er en vej til at opnå kvalificeret arbejdskraft, at man som virksomhed selv står uddannelse af ens 

ufaglærte og faglærte til næste kvalifikationsniveau, når man tager dem ind som lærlinge. For at tiltrække 

lærlinge er det en god ide at være synlige på de forskellige uddannelsesinstitutioner og ude i folkeskolerne, 

da det kan være med til at vække de unges interesse, hvis eleverne får nogle konkrete oplevelser, hvad 

produktion er f.eks. gennem makerspaces. 

- En udviklingskultur og forbedringskultur indlejret i alle processer, og som implicerer, at der systematisk 

satses på udvikling af de enkelte medarbejder og på medarbejdertrivsel i en åben kultur. 

- Virksomhedens investering i basal undervisning som dansk, matematik og IT ses som et 

virksomhedsanliggende, fordi det for nogle medarbejdere er grundlaget for fastholdelse i nogle job, der 

er under markant forandring som følge af automation og digitalisering 
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Hos Skel.dk tiltrækkes medarbejderne af et 
godt arbejdsmiljø  

Hos Skel.dk er et godt arbejdsmiljø førsteprioritet. Virksomheden har formået at skabe et stærkt brand 

omkring dette, der både tiltrækker erfarne og nyuddannede medarbejdere. Det gode arbejdsmiljø 

virker derudover fastholdende og medfører gode kunderelationer og god økonomi. 

Skel.dk’s historie som landinspektørfirma strækker sig mere end 100 år 

tilbage. Virksomhedens primære ydelser indbefatter planlægning, 

opmåling, kortlægning, tinglysning og matrikulære opgaver ved bygge- 

og anlægsarbejde eller ændring af ejendomsgrænser. Disse ydelser 

leveres til både offentlige, erhvervsdrivende og private kunder. 

Virksomheden har vækstet markant siden 2010 og er gået fra ca. 10 til 

ca. 90 fuldtidsansatte i perioden frem til i dag.  

Employerbranding gennem trivsel og godt arbejdsmiljø 

Skel.dk’s vækst har medført et behov for at ansætte nye kvalificerede medarbejdere. Ifølge Michael 

Thomsen, administrerende direktør og partner i Skel.dk, har en central udfordring været, at 

landinspektører er en faggruppe med meget lav ledighed, og med få uddannede på landsplan. Inden for 

branchen er der således meget hård konkurrence om at ansætte kvalificerede landinspektører. 

Skel.dk har gennem en årrække arbejdet målrettet med udviklingen af arbejdsmiljøet i virksomheden, og 

det har vist sig at være en stor fordel i forhold til udfordringen med rekruttering. Ønsket har været at 

skabe branchens bedste arbejdsplads, og ifølge den administrerende direktør har det derfor været 

nødvendigt at gøre arbejdsmiljø i bred forstand til ledelsens 1. prioritet, når der snakkes strategi. Formålet 

har været at udvikle en attraktiv arbejdsplads med et stærkt brand omkring trivsel og arbejdsmiljø, hvor 

branchens dygtigste medarbejdere søger hen. Virksomhedens indsatser for godt arbejdsmiljø anvendes 

således både rekrutterende i virksomhedens employerbranding, men samtidig også fastholdende for de 

nuværende medarbejdere, som oplever, at trives godt på arbejdspladsen. 

Helt konkret består Skel.dks arbejde med trivsel og arbejdsmiljø i flere initiativer. Virksomheden afholder 

10 årlige fælles sociale arrangementer i form af fester, udflugter, koncerter, sport, sommerture og 

julefrokost. Derudover arbejder ledelsen med at skabe en kultur, hvor overarbejde kun forekommer 

meget sjældent, eller hvis medarbejderen selv ønsker det. Ifølge Mette Morgen, HR- og 

Kommunikationschef i Skel.dk, er modtagelsen af nye medarbejdere gennem strukturerede 

onboardingforløb også et centralt element i at sikre medarbejdertrivsel og godt arbejdsmiljø helt fra 

begyndelsen: 

”Vi har et onboardingforløb der er struktureret efter den enkelte medarbejder, og vi har et uddannet 

mentorkorps til at tage imod dem. Vi lægger simpelthen en plan for den enkelte nye medarbejder. Vi 

onboarder på flere forskellige dimensioner – og det drejer sig altså ikke kun det faglige. Det er vigtigt, at 

de nye kollegaer også forstår virksomheden – strategien, historien, kulturen – fordi dét i høj grad er med 

til at sikre at medarbejderen bliver en del af arbejdspladsen, og at de bliver i virksomheden.” (Mette 

Morgen, HR- og Kommunikationschef i Skel.dk). 

 

Virksomhed: Skel.dk 

Kontakt: 59 43 19 09, 

Skel.dk 

Branche: Bygge og 

Anlæg 

Lokation: Seks kontorer 

fordelt rundt på Sjælland 

Ansatte: 95 fastansatte 

https://skel.dk/
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Et andet centralt element i virksomhedens arbejde med arbejdsmiljøet har været, at man i virksomhedens 

ledelse arbejder efter en kultur og ledelsesstil, hvor medarbejderinddragelse er afgørende. Hos Skel.dk 

bliver der således ikke indført større forandringer, uden at medarbejdere først høres. Ifølge ledelsen er 

denne udvikling særligt målrettet de yngre generationer på arbejdsmarkedet. For dem er et arbejde ikke 

”bare” et arbejde. Det er en fast del af deres identitet, og det kræver medinddragelse: 

”Man skal i dag have en blødere ledelsesstil, end man havde tidligere. Det er et andet game i dag. 

Hierarkipyramiden er vendt om. Jo mere leder man er, jo mere forpligtiget er man til at tænke på hele 

holdet og arbejde hårdt for de gode oplevelser hos alle medarbejdere. Det er simpelthen et 

generationsskred. Kulturen skabes sammen og ikke oppefra.” (Michael Thomsen, administrerende 

direktør og partner i Skel.dk). 

Der er inden tvivl om, at indsatsen har båret frugt. Skel.dk’s egne medarbejdertilfredshedsundersøgelser 

viser glade medarbejdere hele vejen rundt. Derudover er virksomheden Great Place to Work-certificeret, 

hvilket ifølge den administrerende direktør har været en vigtig blåstempling af indsatsen. Ved at blive 

Great Place to Work-certificeret har ledelsen over for medarbejdere og omverden vist, at man er klar på 

at sætte handling bag sine målsætninger. Skel.dk er dermed lykkedes med at brande sig som en af 

branchens bedste arbejdspladser. 

Et stærkt brand skaber interesse på uddannelsesinstitutionerne  

Skel.dk har med stor succes benyttet sit brand som god arbejdsplads ude på landets 

uddannelsesinstitutioner. Målsætninger er at tiltrække studerende både fra universiteter men også i 

gymnasier for derefter at fastholde dem som studerende, til de er færdiguddannede og kan blive 

fastansat. 

Helt konkret har man deltaget på uddannelsesmesser og brugt sociale medier til at udbrede 

virksomhedens brand og skabe kendskab til faget. Ifølge Michael Thomsen har det vigtigste element dog 

været mund-til-mund-metoden, hvor man har brugt sine samarbejdsrelationer og sine 

studentermedhjælpere som Skel.dk’s ambassadører ud mod uddannelsesinstitutionerne. 

Studentermedhjælperne kommer f.eks. sammen med de fastansatte til alle sociale arrangementer, de får 

tilbudt faglig sparring og lektiehjælp, og de kan endda få betalt deres frokost i kantinen, mens de studerer. 

Man har på uddannelsesinstitutionerne skabt små klubber omkring virksomheden. De har været yderst 

effektivt og bevirket, at man hos Skel.dk nu har ventelister for at blive ansat som studentermedhjælper. 

”I vores branche kender man i dag Skel.dk. I 2012 var der ingen det vidste, hvem vi var. Men vi har siden 

da skabt et stærkt brand. Der er mange udenfor branchen, der ikke ved, hvad en landinspektør laver, 

men vi har lavet en fortælling om det bl.a. via sociale medier. I en branche der er meget anonym, har vi 

brug for at sprede kendskabet til vores fag, uden at gøre det for nørdet.” (Mette Morgen, HR- og 

Kommunikationschef i Skel.dk). 

Ifølge Michael Thomsen kulminerede det hele sidste år, hvor virksomheden formåede at ansætte 7 ud af 

10 færdiguddannede landinspektører i København.  
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Skel.dk anbefaler: 

- Nøglen til succes er et godt arbejdsmiljø. Hvis man lykkedes med at sikre dette, skal de nye 

medarbejdere nok komme til, lige som fastholdelse af eksisterende medarbejdere, gode relationer til 

kunder og god økonomi også vil følge med.  

- For nye generationer på arbejdsmarkedet er et arbejde ikke længere ”bare” et arbejde, men er i højere 

grad koblet op på deres identitet. Hvis man som leder vil skabe et godt arbejdsmiljø, skal man have 

fokus på samskabelse med- og inddragelse af sine medarbejdere.  



     Casesamling: Kvalificeret arbejdskraft til hele landet 

20 

HANNE SHAPIRO futures 

En stærk CSR-profil i Give Steel åbner døre 
for medarbejdere på kanten af samfundet 

I Give Steel har ledelsen fokus på at give samfundets svageste en mulighed for at få et arbejde. Et 

eksempel er Give Steels uddannelsestrailer. Traileren er indrettet med svejseanlæg, og kører rundt 

til landets fængsler, for at give de indsatte en appetitvækker for faget. Give Steel har formået at 

ansætte og fastholde en række tidligere indsatte efter endt afsoning.  

Give Steel har i mere end 40 år produceret stålspær og 

ståkonstruktioner til offentligt og privat byggeri. Virksomheden 

producerer til både det danske marked og til eksport på det 

nordeuropæiske marked. Give Steel har en stærk social profil, og 

de har fokuseret på at ansætte medarbejdere på kanten af 

arbejdsmarkedet med henblik på at udvide sit 

rekrutteringsgrundlag.  

 

Socialt ansvar er et centralt element i Give Steels DNA 

For Torben Larsen, medejer og direktør i Give Steel, er en stærk CSR-profil en helt central del af 

virksomhedens DNA. Det kommer bl.a. til udtryk, når Give Steel ansætter nye medarbejdere. Her har 

man bl.a. fokus på at ansætte medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet f.eks. personer med psykiske 

lidelser eller som er på vej ud af kriminalitet. Medarbejderne henvender sig enten selv til Give Steel eller 

bliver visiteret fra mere end 10 forskellige kommuner, der har kontakt til virksomheden. Herefter deltager 

direktør Torben Larsen i en samtale med hver medarbejder for at sikre en forventningsafstemning 

mellem medarbejderen og virksomheden. 

” Den første samtale, som de mest udsatte her i virksomheden har, er med direktøren. Det er fordi, at 

jeg interesserer mig for mennesker. Jeg er interesseret i det enkelte mennesk, og forsøger at sætte mig 

ind i, hvilke behov den enkelte medarbejder har. Hvis man forsøger at forstå dem, er det langt nemmere 

at hjælpe dem.” (Torben Larsen, medejer og direktør i Give Steel) 

De nye medarbejdere kommer ind i et fast forløb på 2-3 måneder, hvor de kan afprøve forskellige 

arbejdsopgaver med det formål at finde ud af, hvad der passer dem bedst. I forløbet vil hver medarbejder 

have en vejleder tilknyttet, der både støtter dem fagligt men også hjælper med eventuelle udfordringer 

relateret til medarbejderens privatliv. Det kan være alt fra at låne penge til et indskud i en lejlighed eller 

støtte til psykologhjælp. 

”Vi får dem ind i en form for servicesituation, hvor vi forøger at hjælpe dem. Det er ikke andet end sund 

fornuft. Vi prøver bare at gøre det bedst mulige for vores medarbejdere, fordi det er det bedst mulige 

for virksomheden og for produktionen.”  (Torben Larsen, medejer og direktør i Give Steel) 

 

Give Steel har som regel 60-70 medarbejdere på kanten af arbejdsmarkedet gennem forløbet. De der 

gennemfører forløbet kan efterfølgende blive tilbudt en læreplads i virksomheden. Ifølge Torben Larsen 

er tilbuddet dog ikke for alle, og der vil løbende være et naturligt frafald. Det er særligt blandt de 

 

Virksomhed: Give Steel 

Kontakt: 75 73 12 18, 

https://givesteel.com/ 

Branche: Bygge og anlæg 

Lokation: Brande og Aarhus 

(Region Midtjylland) 

Ansatte: Ca. 466 fastansatte i 

Danmark 

 

https://givesteel.com/
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medarbejdere, der er hårdt ramt af psykiske lidelser og har svært ved f.eks. at møde på arbejde til tiden 

i et nogenlunde fast mønster. 

Overordnet har tiltaget været yderst succesfuldt, idet Give Steel efterfølgende har formået at fastansætte 

en stor del af de medarbejdere, som har deltaget i forløbet. Samtidig har rygtet om den stærke CSR-

profil spredt sig i Give Steels nærområde i en grad, så virksomheden ikke længere behøver bruge 

ressourcer på at reklamere for tiltaget. Kommuner og potentielle deltagere henvender sig nu selv til Give 

Steel med henblik på deltagelse  

”Show it, don’t tell it” med uddannelsestrailer hos landets fængsler 

Selvom det for længst er cementeret, at CSR er en central del af virksomhedens DNA, hviler man ikke 

på laurbærrene hos Give Steel. For at hjælpe endnu flere udsatte ind på arbejdsmarkedet fortsætter man 

med at prøve nye proaktive tiltag af. Et noget usædvanligt men meget succesfuldt eksempel opstod for 

et par år siden, da Torben Larsen havde brug for at ansætte flere smede. Udfordringen var dog, at der 

ikke blev uddannet nok smede til at imødekomme virksomhedens efterspørgsel. 

Give Steel valgte at investere i en mobil uddannelsestrailer indrettet med 10 svejseapparater og en særlig 

medarbejder, der er oplært i at lære fra sig. Traileren køres rundt til skoler, institutioner og fængsler rundt 

omkring i landet, hvor indsatte og unge på kanten kan få mulighed for at stifte bekendtskab med 

svejsefaget. De deltagende kan efter 14 dages deltagelse få udstedt et AMU-kursusbevis, som man 

efterfølgende kan bygge videre på ved at komme i lære hos Give Steel. 

Her arbejder virksomheden efter devisen ”show it, don’t tell it”. Da en stor del af målgruppen ikke er 

bogligt anlagte, er det ifølge Torben Larsen helt centralt, at de får lov til at prøve faget af med egne 

hænder. Samme fortælling kommer fra en nuværende medarbejder i Give Steel, som er tidligere indsat, 

og som lærte at svejse på kurset i uddannelsestraileren. 

” Det var først efter kurset, at jeg fik interessen for at arbejde med stål. Nu har jeg skrevet under på en 

kontrakt med Give Steel. Jeg bed på, fordi jeg fik lov til at bruge det i praksis i stedet for bare at høre 

om det. Så er der det med, at jeg mødte en, der troede på mig. Det gjorde ekstra meget, at der var nogen 

på den anden side, som troede på mig. Der er flere som mig, der bliver bidt af det. Det er både godt for 

virksomheden og for os.” (Medarbejder i Give Steel, tidligere indsat) 

Tiltaget har været så succesfuldt, at uddannelsestraileren allerede tilbage i januar stort set var fuldt booket 

i 2022. Give Steel har nu valgt at investere i endnu en trailer efter forespørgsel fra FGU.  

 

 

 

Give Steel anbefaler: 

- Som leder er det vigtigt, at man tillægger sine medarbejdere stor værdi og ser dem som mennesker, 

da virksomheden er afhængig af deres trivsel for at være effektiv. Virksomheden trives, hvis 

medarbejderne trives.  

- Der er et uforløst potentiale i at finde kvalificerede medarbejdere blandt personer på kanten af 

arbejdsmarkedet og på kanten af samfundet. Hvis man investerer lidt i dem, vil det ofte komme 

trefoldigt tilbage i form af loyale og arbejdsomme ansatte. 
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Phønix Tag Materialer viser at 
aktørsamarbejde om rekruttering er en vej til 
kvalificeret arbejdskraft  

Phønix Tag Materialer har i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) 

udviklet et Tagdækker Trainee-forløb til at imødekomme den stigende udfordring med at rekruttere 

faglærte tagdækkere. Forløbet har til formål at nå ud til unge, der endnu ikke har valgt en 

karriereretning. Det kan være unge på kanten af arbejdsmarkedet eller ufaglærte, som gerne vil prøve 

at komme ind i tagdækkerbranchen. De tilknyttede tagdækkervirksomheder har til hensigt at tilbyde 

job eller uddannelse ved afslutningen af trainee-forløbet, og Trainee-forløbet har haft stor succes, 

idet 100 unge har været igennem forløbet, som varer tre måneder. Succesraten er stor, efter tre 

måneder er 80 procent af de unge fastholdt i arbejde – i eller uden for branchen, enten som ufaglærte 

eller på en lærekontrakt som tagdækker. 

Phønix Tag Materialer blev grundlagt i 1907 og er i dag en af 

Danmarks førende producenter af tagpap. Virksomheden 

producerer tagpap til både bolig-, erhvervs- og offentlige byggerier 

og har to produktionsenheder i Vejen. Udover selve produktionen 

af tagpap har Phønix Tag Materialer i en årrække også taget en 

ledende rolle i forbindelse med at sikre uddannelse af kvalificerede 

tagdækkere igennem det landsdækkende initiativ Tagdækker 

Trainee-forløb. Virksomheden er opmærksomme på fremtiden 

mangel på faglærte tagdækkere, og de investerer derfor massivt i 

opkvalificering af disse for at understøtte erhvervet fremadrettet.   

Uddannelse af folk på kanten af arbejdsmarkedet, ufaglærte og folk, der er kørt trætte i deres 

erhverv, kan være en vej til kvalificeret arbejdskraft 

Ifølge Casper Bechgaard Kristensen, Uddannelsesansvarlig i Phønix Tag Materialer, kan opkvalificering 

af folk på kanten af arbejdsmarkedet, ufaglærte og folk, der er kørt trætte i deres nuværende erhverv, 

være en vej til at understøtte tagdækkerbranchen med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det er 

desuden en samfundsopgave, som virksomheden gerne vil løfte ved at tage et socialt ansvar og bidrage 

til at tage hånd om de udsatte, hvor de får muligheden for komme ind på arbejdsmarkedet. Phønix Tag 

Materialer oplever, at flere ikke har mod på at tage en uddannelse, men at de vil gerne arbejde. Derfor 

tilbyder virksomheden et praktisk orienteret Tagdækker Trainee-forløb, som kan give dem en faglig og 

personlig succes og dertil et job efterfølgende. I praksis fungerer det ved, at der først er en 

afprøvningspraktik hos en virksomhed inden for tagdækkerbranchen. Den mulige praktikvirksomhed kan 

få en fornemmelse af kandidaternes flair og interesse for tagdækkerfaget, og kandidaterne kan få en 

fornemmelse af, om de har interesse for det. Herefter starter kandidaterne i prøvepraktik og får afklaret, 

om det er det rette match mellem kandidat og job. Efterfølgende veksler forløbet mellem en blanding af 

praktisk og teoretisk undervisning i samarbejde med uddannelsesinstitutionen Learnmark 

Efteruddannelse og praktisk erfaring i en praktikvirksomhed. Phønix Tag Materiale står løbende for 

visitationen, som ifølge Karin Askholm, projektleder i Phønix Tag Materialer, er central for at sikre et 

 

Virksomhed: Phønix Tag 

Materialer 

Kontakt: 79 96 21 21, 

Phonixtagmaterialer.dk 

Branche: Industri, 

råstofindvinding og 

forsyningsvirksomhed 

Lokation: Vejen (Region 

Syddanmark) 

Ansatte: Ca. 120 

https://www.phonixtagmaterialer.dk/
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succesfuldt forløb for både elev og praktikvirksomhed. Ved gennemførsel af Trainee-forløbet er der bl.a. 

mulighed for at gå direkte videre i ansættelse som ufaglært. Der er dog også mulighed for at gå i faglært 

arbejde via forskellige uddannelsesveje, hvor man kan få merit, hvis man vælger at tage 

erhvervsuddannelsen som tagdækker. Et gennemført Tagdækker Trainee-forløb kan have stor betydning 

for folk på kanten af arbejdsmarkedets selvtillid, og det kan dermed være en indgang til, at personer, der 

måske tidligere har haft dårlige erfaringer med uddannelse, nu får mod på at tage en erhvervsuddannelse 

som tagdækker. Phønix Tag Materiale understøtter således erhvervet ved at forbinde 

tagdækkervirksomheder, der mangler arbejdskraft både nu og i de kommende år, med personer, som 

har interesse og flair for faget. Udover det er til gavn for erhvervet, er det også til gavn for Phønix Tag 

Materiale, idet de er producenter af tagpap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phønix Tag Materialer anbefaler:  

- At indgå aktørsamarbejde i forbindelse med rekruttering, hvor man forsøger at skabe en interesse for 

et specifikt erhverv f.eks. ved et kort praktisk orienteret trainee-forløb. Det kan være med til at tiltrække 

flere til faget, og dermed være en vej til kvalificeret arbejdskraft. 

- At have et udvidet rekrutteringsgrundlag, hvor man rekrutterer udover de sædvanlige kanaler. Der er 

f.eks. et uforløst potentiale i at finde kvalificerede medarbejdere blandt folk på kanten af 

arbejdsmarkedet, ufaglærte og folk, der er kørt trætte i deres erhverv. Frem for at se på kvalifikationer 

skal man i højere grad se på de personlige kompetencer, og dertil understøtte opkvalificering af dem. 
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Opkvalificering af ufaglært arbejdskraft er en 
vej til at sikre behovet for kvalificeret 
arbejdskraft i Arkil  

Virksomheden Arkil anser sig selv som værende en uddannelsesinstitution og har specialiseret sig i 

opkvalificering af ufaglært arbejdskraft. Ledelsen har investeret i et væld af interne kurser, som skal 

bidrage til at imødekomme deres store behov for faglært arbejdskraft. Arkil har haft svært ved at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft, da der er stor konkurrence inden for branchen, idet der ikke 

uddannes nok faglærte såsom struktører og vej-asfaltører.  

Arkil er en familiejet entreprenørvirksomhed. Virksomheden blev 

etableret tilbage i 1941, og i dag beskæftiger Arkil ca. 1.300 ansatte i 

Danmark og yderligere 700 ansatte i udlandet. Virksomheden 

håndterer anlægsarbejde, tunnelering, store kabelprojekter og 

asfalteringsopgaver over hele landet for bl.a. Vejdirektoratet, 

BaneDanmark og forsyningsselskaber. Arkils grundlag bygger på 

kvalitet og bæredygtighed i overensstemmelse med FN’s verdensmål. 

I praksis betyder det, at ledelsen har sat sig i spidsen for en 

involverende forbedringskultur med rige muligheder for fortløbende 

udvikling af den enkelte medarbejder ud fra den forståelse, at 

udvikling af medarbejderne er vejen til fortsat udvikling og forbedring 

af virksomheden.  

 

Systematisk uddannelsesplanlægning kan tiltrække og omskole andre typer arbejdskraft 

Arkil oplever udfordringer ved at ansætte faglært arbejdskraft, da der ikke nok, der søger ind på 

uddannelserne som f.eks. struktører og vejasfaltører, hvilket ifølge Helle Juhl, HR-chef i Arkil, bl.a. kan 

tilskrives en samfundsdiskurs om, at vejasfaltører ikke er et særligt attraktivt arbejde. HR-afdelingen har 

derfor taget sagen i egen hånd ved at systematisk uddanne ufaglærte eller omskole arbejdskraft fra andre 

brancher til at få en erhvervsuddannelse. Vægtningen af opkvalificering implicerer, at HR-afdelingen 

rekrutterer pba. kompetencer og værdier frem for kvalifikationer, hvilket øger virksomhedens 

rekrutteringsgrundlag. I praksis betyder det bl.a., at virksomheden rekrutterer arbejdskraft på kanten af 

arbejdsmarkedet såsom flygtninge, unge der ikke er kommet i arbejde, tidligere indsatte og individer 

med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Arkil anser det for at være en samfundsopgave, som de 

gerne vil investere massivt i. F.eks. har de hjulpet op til flere syriske flygtninge med at gennemføre en 

erhvervsuddannelse for herefter at ansatte dem i ordinære job. Ved at give dem muligheden for at 

uddanne sig, hvad enten om det er som lærling eller en opkvalificering til et nyt trin, har medført stor 

succes for Arkil, da de er lykkedes med 85 pct. af deres rekrutteringer, og dermed har imødekommet en 

del af deres behov for faglært arbejdskraft.  

 

”Inden for de sidste 2 år er vi lykkedes med 85 pct. af vores rekrutteringer, og det skyldes bl.a., at vi er 

gået lidt på kompromis med erfaring, da det er svært at finde nogen med faglig baggrund, så i stedet for 

har vi fundet ufaglærte og lært dem op.” (Helle Juhl, HR-chef i Arkil). 

 

Virksomhed: Arkil 

Kontakt: 73 22 50 50, 

Arkil.dk 

Branche: Bygge og anlæg 

Lokation: 17 lokationer 

spredt ud i hele landet 

Ansatte: Ca. 1.300 i 

Danmark 

 

https://www.arkil.dk/
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Opkvalificering virker fastholdende 

Ifølge HR-chef kan muligheden for efteruddannelse også understøtte fastholdelsen af deres 

medarbejdere, da det understøtter medarbejderudvikling. En af virksomhedens indsatser gennem flere 

år har været fokuseret på de basale kompetencer og særligt i de seneste år ikke mindst som følge af en 

stigende automatisering og digitalisering, der medfører ændrede krav til den enkelte medarbejder. Idet 

virksomheden tilhører den del af bygge- og anlægsbranchen, hvor der er mindre travlt i vinterperioden, 

prioriterer Arkil at tilbyde produktionsmedarbejdere en række kurser i denne periode frem for at 

hjemsende dem. Kursuskataloget tæller både lovpligtige kurser, men også ordblinde-, IT, dansk- og 

matematikkurser. Medarbejderne får løn under kurserne, hvorfor tiltaget både virker fastholdende og 

opkvalificerende. Det er desuden en god ide at tilbyde basal undervisning, da det udvikler medarbejders 

kompetencer, og det kan have stor betydning for deres selvtillid og imødekomme de krav samfundet 

stiller i forhold digitalisering. Arkils medarbejderkultur er baseret på, at man gerne vil bygge oven på 

medarbejdere, og samtidig ser HR-chefen i Arkil den basale undervisning som en indgang til, at de får 

mod på yderligere efteruddannelse. Arkils medarbejderkultur medfører desuden, at virksomheden satser 

på karriereudvikling for medarbejderne gennem efteruddannelse, uanset hvilket trin de måtte være på.   

 

”Vi har uddannelsespakker, som vores medarbejdere kan plukke i, og de er tæt knyttet til karrierevejene 

hos os, hvor man dygtiggøre sine talenter på flere niveauer” (Helle Juhl, HR-chef i Arkil). 

 

Arkil har bl.a. også et akademi for mellemledere samt uddannelse af projektchefer og administrativt 

personale. Mulighederne for karriereudvikling kan virke fastholdende for medarbejderne, og samtidig 

understøtter det virksomhedens udviklings- og forbedringskultur.  
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Fleksibilitet og frihed under ansvar understøtter fastholdelsen af medarbejdere 

Ledelsen i Arkil tildeler medarbejderne stor værdi, da det ifølge HR-chefen i Arkil er væsentligt, at 

medarbejderne trives for fortløbende at kunne fastholde dem. Grundet den store konkurrence om særligt 

den faglærte arbejdskraft, samtidig med der er nye krav fra deres medarbejderne, har virksomheden 

iværksat i flere initiativer, som skal understøtte fastholdelsen af deres medarbejdere. F.eks. sikrer 

virksomheden en høj grad af fleksibilitet til deres medarbejdere. Ledelsen i Arkil arbejder ud fra den 

mentalitet, at medarbejderne skal have frihed under ansvar. Derudover har Arkil også en seniorordning, 

hvor lederen har en samtale med den, der skal pensioneres fem år før forventet pensionsalder, for at 

finde ud af, hvordan det skal tilrettelægges, så det stemmer overens med medarbejderens ønsker og 

virksomhedens behov. Vægtningen af medarbejdertrivsel implicerer også et godt og sikkert arbejdsmiljø, 

hvor virksomheden har investeret massivt i undervisning og ugentlige byggepladsmøder, hvor sikkerhed 

og arbejdsmiljø altid er på dagsordenen. Der tænkes og investeres i løsninger med robotter, der skal 

understøtte medarbejderne mht. tunge løft og andre opgaver med fysisk slid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkil anbefaler:  

- At man som virksomhed prioriterer opkvalificering af virksomhedens ufaglært og faglærte til næste 

kvalifikationsniveau. Udgifterne ved opkvalificering skal ikke tænkes som en barriere, for det er svært 

at måle værdien af uddannelse, da der altid vil være et frafald, f.eks. hvor nogen går over til 

konkurrenterne efter endt uddannelse. Opkvalificering skal derimod ses som en vej til at rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft.  

- En kultur, hvor virksomheden både satser på medarbejdertrivsel i form af fleksibilitet og et godt og 

trygt arbejdsmiljø og på udvikling af de enkelte medarbejdere, da det kan virke fastholdende for en 

virksomheds medarbejdere.   

-  
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NGI har stor succes med at rekruttere folk 
med sindslidelser 

Produktionsvirksomheden NGI har flere repetitive arbejdsgange ifm. kvalitetsgodkendelse af deres 

produkter. I stedet for at automatisere disse arbejdsgange, har man i samarbejde med det lokale 

jobcenter rekrutteret borgere med bl.a. sindslidelser til at varetage opgaven. Virksomheden har 

særligt fundet et match hos borgere med Aspergers Syndrom, der er enormt dygtige til at se fejl i 

gentagende processer. Ved at give dem simple jobs, hvor de kun får en proces, som de har ansvaret 

for, medfører, at de kan varetage jobbet, og det gavner både dem og virksomheden. 

NGI er en højt specialiseret virksomhed, som producerer 

hygiejniske komponenter som maskinsko, hjul, lejehuse mv. 

Virksomheden blev grundlagt tilbage i 1972, og i dag beskæftiger 

NGI ca. 180 ansatte i Danmark, hvoraf ca. 25 af de ansatte er på 

salgskontorer rundt omkring i verden. NGI har planer om at 

forsætte den positive udvikling og udnytte vækstpotentialet på et 

internationalt plan. Derfor satser virksomheden også løbende på at 

optimere deres produkter og processer, og det sker bl.a. gennem 

investering i fortløbende teknologisk fornyelse. Det medfører, at 

kravene til medarbejdernes kompetencer løbende ændrer sig i takt 

med automatisering af funktioner og digitalisering. Derfor er investering i medarbejderudvikling også et 

væsentligt parameter i NGIs konkurrencestrategi. Ledelsen i NGI er desuden opmærksomme på den 

indbyrdes konkurrence om medarbejdere virksomhederne imellem, og derfor satser NGI på, 

karriereudvikling for medarbejderne gennem efteruddannelse, uanset hvilket trin de måtte være begyndt 

på.  

Uddannelse af arbejdskraft som en vej til kvalificeret arbejdskraft 

For ledelsen i NGI handler det i visse tilfælde om at se udover de typiske jobprofiler og i højere grad 

ansætte pba. kompetencer og personlige værdier frem for kvalifikationer. Virksomheden har bl.a. haft 

succes med at ansætte ufaglært arbejdskraft, som har flair for IT og lyst til at lære, hvorefter de 

opkvalificerer personen løbende. Derudover er der løbende mulighed for yderligere opkvalificering, alt 

efter hvad den enkelte medarbejder har behov for til at imødekomme de øget kompetencekrav til 

medarbejderne som følge af automatisering af funktioner og digitalisering. NGI har bl.a. ansat to 

medarbejdere gennem AMU. 

 

Virksomheden har desuden et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner i Nordjylland og Aarhus og 

særligt et tæt samarbejde med maskinmesterskolerne. NGI har haft femten maskinmesterstuderende 

igennem, hvor tre af dem nu er fuldtidsansat. Det har ifølge Philip Skall Hansen, Produktionschef i NGI, 

været en stor succes for virksomheden. På nuværende tidspunkt har virksomheden fem studerende, og 

studenterne kommer igennem to forløb. Der er en indledende værkstedspraktik, som varer ni måneder, 

og her skal de lære alle de processer, der kører i virksomheden. Derudover skal de skrive et projekt i 

forbindelse med deres praktikophold.  

 

 

Virksomhed: NGI 

Kontakt: 98 17 45 00,  

DK.ngi-global.com 

Branche: Industri, 

råstofindvinding og 

forsyningsvirksomhed 

Lokation: Nørresundby 

(Region Nordjylland) 

Ansatte: ca. 155 i Danmark 

https://dk.ngi-global.com/
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Idet virksomheden ligger i Aalborg, har det været lettere at få fat på de unge for NGI. Derfor er ledelsen 

i NGI også meget proaktive over for de unge, da det kan være en vej til at rekruttere kvalificeret 

arbejdskraft.  

 

NGIs gode brand og gode arbejdsmiljø tiltrækker kvalificeret arbejdskraft 

Ifølge produktionschefen i NGI har virksomheden et godt brand lokalt, og det betyder, at de får mange 

ansøgninger ind, når de søger efter både faglært og ufaglært arbejdskraft. Særligt NGIs prioritering af et 

godt arbejdsmiljø understøtter virksomhedens gode brand, og gør det attraktivt for arbejdstagere. 

Virksomheden har investeret massivt i udstyr og robotter til bl.a., at medarbejderne undgår de tunge løft, 

som skal understøtte et godt arbejdsmiljø for medarbejderne. NGIs gode brand og arbejdsmiljø har 

således betydning for, at det lykkes virksomheden med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGI anbefaler:  

- At have et tæt samarbejde med jobcentre og uddannelsesinstitutioner, da de kan være behjælpelige i 

anskaffelsen af kvalificeret arbejdskraft. For NGI har de haft stor succes med at rekruttere folk med 

psykiske lidelser til at varetage simple og enkle jobs, og det er til stor gavn for dem men også for 

virksomheden.  

- At rekruttere pba. kompetencer og personlige værdier ift. de specifikke arbejdsopgaver frem for 

kvalifikationer, og derefter satse på opkvalificering af dem. Det øger rekrutteringsgrundlaget.  
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Aktørsamarbejde er en vej til at rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft for Meldgaard  

Meldgaard Holding A/S oplever store udfordringer med at rekruttere skraldemænd. Virksomheden har 

i samarbejde med DEKRA og STAR iværksat et initiativ for at tiltrække arbejdskraft med anden 

uddannelsesbaggrund samt folk på kanten af arbejdsmarkedet. Målet er at rekruttere 90 nye 

skraldemænd som sommerferieafløsere, hvoraf 50 af dem har mulighed for fastansættelse 

efterfølgende. I praksis tilbydes tre forskellige uddannelsespakker til kandidaterne, der varierer i 

indhold og længde alt efter vedkommendes erfaring med branchen. Den helt store pakke tilbydes i 

teorien til folk på gaden og indeholder et stort kørekort. STAR formidler information om projektet 

gennem landets jobcentre til landets jobsøgende og står dermed for rekruttering. De udvalgte 

kandidater sendes herefter videre til DEKRA, hvor størstedelen af kurserne afholdes. Som et sidste 

led i kurset afholdes 1-2 ugers praktik hos Meldgaard og efterfølgende arbejde som 

sommerferieafløser. Alle parter står for løbende at brande initiativet på sociale medier, men 

Meldgaard er dog frontrunner på dette. Allerede på nuværende tidspunkt har Meldgaard haft en smule 

succes med initiativet, men forventningen er, at effekten øges over tid. 

Meldgaard Holding A/S er en familieejet virksomhed, som blev 

etableret i 1970 med en enkelt mindre lastbil. Virksomheden 

beskæftiger i dag ca. 770 ansatte, og Meldgaard har mange 

forskellige selskaber inden for transport, miljø, handel og 

dagrenovationsbranchen særligt koncentreret omkring Jylland og 

Fyn. Samlet set omsætter Meldgaard Holding A/S for ca. 1 mia. 

Kr., og den største omsætning er inden for dagrenovation i 

kommunerne. Meldgaards grundlag bygger på kvalitet og 

bæredygtighed i alle funktioner såsom udvikling, operationelle 

processer, materialer og de menneskelige ressourcer i 

overensstemmelse med verdensmålene. I takt med automatisering af funktioner, digitalisering og den 

grønne omstilling implicerer det, at kravene til medarbejdernes kompetencer er under markant 

forandring. Investering i medarbejderudvikling er derfor et væsentligt parameter i Meldgaards 

konkurrencestrategi. Samtidig er ledelsen opmærksomme på den indbyrdes konkurrence om 

medarbejdere virksomheder imellem, og derfor satser Meldgaard på udvikling for alle medarbejdere 

gennem efteruddannelse, uanset hvilket trin de måtte være på.  

De basale kompetencer til at imødekomme øgede kompetencekrav til medarbejderne 

I Meldgaard anser ledelsen videreuddannelse som centralt for udvikling og forbedring af virksomheden, 

og derfor har HR-afdelingen iværksat flere ordninger, der skal hjælpe virksomhedens medarbejdere med 

at imødekomme de øgede kompetencekrav. En af Meldgaards indsatser har gennem flere år været 

fokuseret på de basale kompetencer og særligt i de seneste år ikke mindst som følge af en stigende 

automatisering og digitalisering. Tidligere var skraldemænd ”bare” chauffører, men nu får de nye 

affaldsplaner omkring sortering, og samtidig skal de også kunne bruge en smartphone, vedhæfte 

kommunikation og andre digitale krav. Meldgaard har derfor tilbudt AMU-kurser i form af ordblinde-, 

dansk- og digitalundervisning til at samle nogen af deres medarbejdere op. Det udvikler medarbejdernes 

 

Virksomhed: Meldgaard 

Kontakt: 74 33 72 00,  

Meldgaard.com 

Branche: Handel og transport 

Lokation: 18 afdelinger fordelt 

på tværs af landet 

Ansatte: ca. 770 

Hovedstrategi(er):  

https://www.meldgaard.com/
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kompetencer og evne til at bruge digitale redskaber ved at tilbyde dem basal undervisning, og samtidig 

kan det have stor betydning for deres selvtillid. Meldgaards medarbejderkultur bygger på hjælpe den 

enkelte medarbejder med at udvikle sig, da det både er til gavn for medarbejderne og virksomhedens 

udvikling. Derudover kan den basale undervisning være en indgang til, at medarbejdere, der måske 

tidligere har haft dårlige erfaringer med uddannelse, nu får mod på mere uddannelse, som kan åbne nye 

karrieremuligheder eller blot ruste dem til de nye arbejdsopgaver.  

 

”Vores chauffører, der kommer ind, er jo ofte blevet udfordret meget tidligt i uddannelsessystemet, og 

det er forfærdeligt for dem. Flere af dem mangler de basale kompetencer, men man kan give dem ansvar 

og selvtillid ved at uddanne dem, og det kan være med til, at medarbejderne får mod på mere 

efteruddannelse.” (Bodil Søllingvraa, Personalechef i Meldgaard). 

 

 
Medarbejdertrivsel og opkvalificering kan virke fastholdende 

Ledelsen i Meldgaard tillægger medarbejderne stor værdi, da det ifølge personalechef i Meldgaard er 

væsentligt, at medarbejderne trives for fortløbende at kunne bidrage til udvikling af virksomheden. Derfor 

prioriterer Meldgaard en god ledelsesstil, hvor mellemlederne løbende får efteruddannelse i ledelse til at 

sikre, at trivsel er i højsædet. Vægtningen af medarbejdertrivsel implicerer også for Meldgaard et godt 

arbejdsmiljø, hvor sikkerheden er i top. Virksomheden arbejder struktureret og målrettet med at forbedre 

arbejdsmiljø og sikkerhed løbende bl.a. gennem forbedring af arbejdsgange og opfølgning på ulykker. 

Prioriteringen af sikkerhed og et godt arbejdsmiljø er ifølge personalechef i Meldgaard nødvendigt for, 

at deres medarbejdere trives. I praksis sørger virksomheden løbende for, at medarbejderne bliver 

videreuddannet, så deres viden er opdateret ift. sikkerhed. Derudover prioriterer virksomheden også at 

inddrage dialog med medarbejdere om forbedring af arbejdsmiljømæssige forhold.  

 

Udover stort fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed prioriterer Meldgaard også et godt fællesskab blandt 

medarbejdere og ledere højt. Ledelsen forsøger at styrke sammenholdet gennem en række sociale 

arrangementer. Det skal ifølge personalechef i Meldgaard bidrage til en tillidsfuld kultur, hvor trivsel er i 

højsædet. F.eks. har virksomheden for nyligt inviteret alle medarbejdere i landet med deres ægtefæller til 

deres store sommerfest, hvor Meldgaard betalte for transport og hyrede forskellige bands og komikere. 

Derudover arrangerer de forskellige afdelinger også mindre arrangementer.  

 

Ledelsen i Meldgaard har desuden sat sig i spidsen for en involverende forbedringskultur med rige 

muligheder for løbende udvikling af den enkelte medarbejder, da udvikling af medarbejderne ifølge 

personalechef i Meldgaard er vejen til fortsat udvikling og forbedring af virksomheden. Virksomhedens 
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prioritering af opkvalificering af medarbejderne har både til formål løbende at opdatere medarbejdernes 

viden, men samtidig skal det også give medarbejderne rige muligheder for udvikling, uanset hvilket trin 

de måtte være på.  

 

”I Meldgaard har vi også efteruddannelse for ledere, hvor de bl.a. tager en 12-dages lederuddannelse 

(GLU – grundlæggende lederuddannelse) på AMU. Det er vigtigt, at vores mellemledere har de rigtige 

kompetencer, og derfor prioriterer vi i høj grad lederuddannelser. Vi har bl.a. haft 38 medarbejdere, som 

tog uddannelsen Projektledelse sammen, hvilket gjorde det mere attraktivt for medarbejderne at tage 

kurset. Derudover kan vi også stille akademiuddannelser til rådighed for dem, der skulle have mod på 

det. Opkvalificering af vores medarbejdere hænger sammen med fastholdelse af dem” (Bodil Søllingvraa, 

personalechef i Meldgaard). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meldgaard anbefaler:  

- En vej til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft kan være at indgå aktørsamarbejde.  Kunne være et 

samarbejde mellem STAR – Jobcentre – uddannelsesinstitution – Meldgaard. Ved at indgå et 

aktørsamarbejde kan man sammensætte forskellige aktørers styrker, hvilket kan være med til at løse 

nogle af de komplekse problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft f.eks. få folk på kanten af 

arbejdsmarkedet i uddannelse og herefter arbejde.  

- Investering i basal undervisning som dansk og IT, da det for nogle medarbejdere, at de bliver i stand 

til at imødekomme de øget kompetencekrav som følge af automatisering, digitalisering og den grønne 

omstilling. Det kan således være et grundlag for fastholdelse i nogle job, der er under markant 

forandring.  

- Prioritering af en udviklingskultur og forbedringskultur indlejret i alle processer, hvor der både satses 

på udvikling af den enkelte medarbejder og på medarbejdertrivsel i en åben kultur med en høj grad af 

team autonomi. Det forudsætter en god ledelsesstil, hvor en virksomhed løbende udvikler den. 
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En kultur, hvor ledelsen tildeler 
medarbejderne stor værdi, tiltrækker 
medarbejdere til Billig-arbejdstøj  

Ledelsen i Billig-arbejdstøj afsætter mange ressourcer og meget tid på at skabe en god kultur, hvor 

særligt et godt arbejdsmiljø og en fællesskabsfølelse, om man lykkes sammen, er essentielle for dem. 

For ledelsen i Billig-arbejdstøj handler det om at skabe en tryghed for alle medarbejderne, så de er 

glade for at komme på arbejde. Den gode kultur benytter de også til at brande deres virksomhed, 

hvilket har været til stor gavn, når de skal rekruttere kvalificeret arbejdskraft.  

Billig-arbejdstøj er en familieejet virksomhed, som startede op i 2009. 

Siden opstarten har virksomheden oplevet stor vækst og beskæftiger 

i dag ca. 112 medarbejdere. Virksomheden forventer, at væksten vil 

vokse i de kommende år. Billig-arbejdstøj har et stort udvalg af 

kvalitets-arbejdstøj med priser for enhver pengepung, og de har stort 

fokus kvalitet, sortiment og service.  

 

Fokus på et godt arbejdsmiljø 

I Billig-arbejdstøj er den gode kultur det vigtigste, hvor ledelsen tildeler medarbejderne stor værdi. Ifølge 

den administrerende direktør Tommy Søndergaard er det essentielt, at medarbejderne trives for 

fortløbende at kunne bidrage til fortsat vækst i virksomheden. Derfor har Billig-arbejdstøj også en HR-

chef, som har særligt fokus på trivslen blandt medarbejderne og skabe en fælles ånd i virksomheden. 

For ledelsen handler det om at lykkes sammen som virksomhed og ikke måle på individuelle 

præsentationer. Virksomheden inddrager derfor også medarbejderne i deres strategiarbejde, da de gode 

ideer også godt kan komme fra medarbejderne. Prioriteringen af medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø 

afspejler sig også på kontoret og lageret, hvor virksomheden har automatiseret for at optimere 

produktionen og undgå de ’kedelige’ arbejdsopgaver. Det skal nemlig være udfordrende og sjovt at gå 

på arbejde for fortløbende at kunne bidrage til virksomhedens udvikling. 

Vægtningen af medarbejdertrivsel implicerer også en høj grad af fleksibilitet, hvor ledelsen lytter til den 

enkelte medarbejder ønsker, hvad enten det handler om medarbejderudvikling, arbejdstid eller private 

problemer. Det er vigtigt at få indlejret i kulturen, at alle tager hånd om hinanden, og der skal være plads 

til alle, hvilket afføder en tryghed blandt medarbejderne.  

”Jeg vil sige, at vi har et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor man både føler en tryghed, men samtidig bliver 

udfordret i sit arbejde. Dertil er vi meget fleksible, hvor vi lytter til den enkelte medarbejder og ser dem 

som mennesker. Vi tager hånd om hinanden, og vi har to pauser hver dag, hvor man snakker internt i 

virksomheden. I bund og grund handler det om den kultur, at vi lykkes sammen” (Tommy Søndergaard, 

adm. Direktør i Billig-arbejdstøj).  

God trivsel blandt medarbejderne og et godt arbejdsmiljø understøtter i høj grad fastholdelsen af deres 

medarbejdere.  

 

 

Virksomhed: Billig-arbejdstøj 

Kontakt: 96 74 20 30,  

Billigt-arbejdstøj.dk 

Branche: Erhvervsservice 

Lokation: Spjald (Region 

Midtjylland) 

Ansatte: 112 

 

https://billig-arbejdstoj.dk/
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En god kultur understøtter ikke blot fastholdelse men kan også være en god måde at brande sig på  

Ifølge den adm. direktør Tommy Søndergaard handler rekruttering af medarbejderne i høj grad om 

branding og god omtale, og her benytter de særligt den gode kultur til at rekruttere, da det kan virke 

særligt attraktivt. Det er derfor også vigtigt for ledelsen at ansætte efter personlige værdier og 

kompetencer, som kan bidrage til den gode kultur i virksomheden. For ledelsen handler det ikke om, 

hvilke kvalifikationer den enkelte medarbejder har, da det er vigtigere, at de falder ind i virksomhedens 

værdier. F.eks. har Billig-arbejdstøj blot 20 pct., som arbejder inden for det, de er udlært til. Det er således 

med til at øge rekrutteringsgrundlaget, da man søger mere bredt end blot at kigge på jobtitlen.  

 

”Vi ansætter efter personlig type frem for kvalifikationer. Det er vigtigt de passer ind i vores team. Det 

er vigtigt de falder ind i vores værdier. Vi har meget fokus på et fleksibelt system.” (Tommy 

Søndergaard, adm. Direktør i Billig-arbejdstøj). 

Det øget rekrutteringsgrundlag kommer også til udtryk ved, at Billig-arbejdstøj har flere ansatte, som er 

på fleksjob og fra kanten af arbejdsmarkedet. Desuden har virksomheden indgået et samarbejde med 

kommunen om at få praktikanter ind, og det har fungeret godt, da det bl.a. for nyligt har ansat to af 

praktikanterne. Virksomheden har valgt at investere meget tid på dem, da de kan hjælpe dem med at 

imødekomme deres store behov for arbejdskraft. Derudover styrker det deres CSR-profil. Ledelsen 

forsøger desuden at være yderst kreative i deres rekrutteringsproces, hvor de på nuværende tidspunkt 

forsøger at indgå et samarbejde med nærliggende sportsklubber om at ansætte familierne til 

professionelle sportsudøvere. Her benytter virksomheden deres gode kultur til at tiltrække familierne til 

sportsudøverne. 

 

 

Fokus på onboarding-forløb bidrager til fastholdelse og udvikling den gode virksomhedskultur.  

For ledelsen i Billig-arbejdstøj er det væsentligt at fastholde deres værdier, selvom virksomheden er 

voksende i antal medarbejdere. Ledelsen arbejder derfor meget med onboarding-forløb for nye 
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medarbejdere, som skal introducere dem til hele virksomheden, da den enkelte medarbejder skal kende 

virksomhedens forskellige arbejdsgange. Det er ifølge ledelsen i Billig-arbejdstøj væsentligt for nye 

medarbejdere, da de skal have en god start. Samtidig er det medvirkende til, at der tidligt dannes en 

relation, hvor ledelsen får et kendskab til de nye medarbejdere, hvilket er vigtigt i fastholdelsen af deres 

kultur. Ligeledes er der en grundig oplæring i afdelingen, hvor de nye medarbejdere hjælpes med at 

komme godt i gang og bliver indlejret i virksomhedens værdier. Det store fokus på onboarding-forløb i 

Billig-arbejdstøj understøtter ikke blot virksomhedens kultur, men kan i høj grad også understøtte 

fastholdelse af deres medarbejdere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billig-arbejdstøj anbefaler:  

- En kultur indlejret i alle processer, hvor der satses på medarbejdertrivsel, et godt arbejdsmiljø og med 

høj grad af team autonomi frem for individuelle præstationer. Hvis denne kultur ikke er indlejret fra 

starten af, kræver det, at ledelsen tør at tage de ’rigtige’ valg, så man skaber en ordentlig kultur. Det 

kræver ydermere, at ledelsen afsætter tid og ressourcer til at arbejde med at skabe en kultur, hvor man 

behandler sine medarbejdere godt.  

- Virksomheder skal i højere ansætte pba. værdier og kompetencer frem for kvalifikationer, da det øger 

rekrutteringsgrundlaget.  

- For at fastholde en god kultur i virksomheden er det væsentligt, at nye medarbejdere bliver introduceret 

ordentligt til virksomheden og dens værdier, f.eks. gennem et onboarding-forløb.  
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En strategisk, proaktiv og systematisk 

tilgang styrker Universe Science Parks 

rekrutteringsproces 

I Universe Science Park har HR-afdelingen været nødsaget til at have en meget strategisk tilgang i 

deres rekrutteringsproces, da de har haft udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. De 

har derfor et system, som understøtter håndteringen af medarbejderansøgninger, hvilket er med til 

at frigive ressourcer til en mere proaktiv rekrutteringsproces. I rekrutteringsprocessen benytter HR-

afdelingen mange forskellige kanaler såsom sociale medier, radiospots, tæt samarbejde med 

jobcenter og fagforeninger og opslag ude på gymnasierne i nærområdet til at rekruttere særligt 

sæsonansatte men også fastansatte.   

Universe Science Park er en naturvidenskabelig oplevelsespark 

med vision om at skabe mere begejstring for naturvidenskab, 

teknologi og iværksætteri ved at sælge oplevelser. Universe åbnede 

i 2005 kommer ud af Danfoss-familien, men virksomheden er i dag 

en erhvervsdrivende fond med et almennyttigt formål. Det er en 

non-profit-virksomhed, hvor et evt. overskud tilfalder videre 

udvikling af attraktionen og aktiviteterne rettet mod børn og unge. 

Universe beskæftiger på nuværende tidspunkt 42 fastansatte og ca. 

150 sæsonansatte, hvor ca. 35 pct. af sæsonmedarbejderne bliver 

genansat. Idet virksomheden er sæsondrevet, prioriterer Universe 

det strategiske arbejde med rekruttering højt, da de ikke kan holde 

på sæsonansatte. Det kræver dermed, at HR-afdelingen skal afsætte ressourcer og tid til hvert år 

rekruttere på ny, men særligt efter corona har de oplevet problemer med at rekruttere kvalificeret 

arbejdskraft.  

En bred og nytænkende tilgang til rekruttering kan være en vej til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft 

Ifølge Bodil Agnete Christensen, HR og administrationschef i Universe Science Park, har de været 

nødsaget til at tænkte bredt og kreativt i deres rekrutteringsproces af sæsonansatte. En stor andel af 

deres sæsonansatte er unge, og HR og administrationschef i Universe oplever, at de efter corona ikke 

har samme interesse i jobbet og stiller større krav til fleksibilitet og arbejdsforhold end førhen. 

Virksomheden har i år været nødt til at lave tre runder af rekrutteringer, hvor de normalt nøjes med en 

runde. HR og administrationschef i Universe har derfor været nødsaget til at tænke mere bredt og 

nytænkende i deres rekrutteringsstrategi for at rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Deres proaktive 

tilgang ved at brande virksomheden bredt gennem mange forskellige kanaler har været særligt succesfuld 

for Universe, og heriblandt er der også nye kanaler, som de ikke førhen har benyttet. De har bl.a. opslag 

ude på Sønderborg og Aabenraa gymnasium, da de håber på, at de kan få de unge til at arbejde i Universe 

i deres sabbatår. Dette er blot et initiativ ud af mange. Inspirationen til at være meget proaktive i deres 

rekrutteringsproces stammer fra Universes netværk med andre virksomheder, hvor andre virksomheder 

i nærområdet har haft succes med den proaktive tilgang. Derudover har Universe også haft fat på 

 

Virksomhed: Universe Science 

Park 

Kontakt: 88 81 95 00,  

Universe.dk 

Branche: Kultur, fritid og 

anden service 

Lokation: Nordborg (Region 

Syddanmark) 

Ansatte: 42 og ca. 200 i 

højsæson 

https://universe.dk/
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eksterne konsulenter til at finde ud af hvilke initiativer, som er værdifulde, og om der er noget, som de 

kan gøre bedre i deres arbejde med rekruttering.  

 

Eftersom det har været svært at rekruttere unge som sæsonmedarbejdere har Universe også set mod 

andre veje, hvor de har indgået et samarbejde med Sønderborg Kommune om fleksjobber og 

virksomhedspraktikanter. Dette samarbejde finder HR og administrationschef i Universe værdifuldt, da 

det er en vej til at rekruttere den nødvendige arbejdskraft, nu hvor de oplever en faldende interesse for 

et job i Universe hos de unge.  

 

Universe oplever også udfordringer med at rekruttere fastansatte – særligt teknikere, og de har derfor 

også være nødsaget til at være nytænkende i rekrutteringsprocessen. F.eks. har HR og 

administrationschef i Universe i enkelte tilfælde måtte substituere arbejdskraft for at få besat en stilling. 

Således har virksomheden været nødsaget til i andre baner for at rekruttere den kvalificeret arbejdskraft: 

 

”I forhold til de fastansatte har vi haft færre ansøgninger. Vi har haft en stilling, hvor vi valgte en med 

andre kvalifikationer. Nu prøver vi at komme ud nogle andre steder at rekruttere fremover” (Bodil 

Agnete Christensen, HR og administrationschef i Universe Science Park). 

Stort fokus på medarbejderne understøtter medarbejdertrivsel og kan virke fastholdende 

I Universe Science Park har ledelsen meget fokus på medarbejdertrivsel, da det ifølge HR og 

administrationschefen i Universe er væsentligt, at medarbejderne trives for, at de kan sikre en god og 

sikker oplevelse for deres gæster. I praksis foretager virksomheden trivsels målinger for sikre en 

involverende forbedringskultur for medarbejderne – både fastansatte og sæsonansatte. Derudover 

afholder virksomheden dialogmøder hver 14. dag, hvor medarbejderne kan komme med inputs til 

ledelsen om evt. mulige forbedringer eller ønsker. I lav perioder har ledelsen desuden stort fokus på at 

afholde fællesarrangementer, som skal bidrage til skabe et fællesskab internt i virksomheden, hvilket 

ifølge HR og administrationschef i Universe kan virke fastholdende for deres medarbejdere. 

 

Vægtningen af medarbejderne kommer ligeledes til udtryk i virksomhedens fokus på 

medarbejderudvikling. Universe Science Parks grundlag bygger på at sikre en god og sikker oplevelse 

for deres gæster, og derfor har virksomheden sat sig i spidsen for en involverende forbedringskultur 

med rige muligheder for fortløbende udvikling af den enkelte ud fra devisen om, at udvikling af 

medarbejderne er vejen til fortsat udvikling og forbedring af Universe men også til gavn for den enkelte 

medarbejdere.  

 

”Vi går meget op i at sikre vores medarbejdere får noget mere faglighed med sig, og det gør også, at vi 

kan udvikle den enkelte medarbejder, men også udvikle Universe Science Park. F.eks. opkvalificerede vi 

en sæsonmedarbejder, som nu er leder, hvor vi har givet en lederuddannelse.” (Bodil Agnete 

Christensen, HR og administrationschef i Universe Science Park). 
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  Universe Science Park anbefaler:  

- En strategisk, proaktiv og systematisk tilgang, da det kan styrke rekrutteringsprocessen. Ved at have 

en systematisk tilgang til rekrutteringsprocessen kan frigive nogle ressourcer til, at virksomheden kan 

være mere proaktive på mange forskellige kanaler, hvilket kan være en vej til kvalificeret arbejdskraft.  

- At have stort fokus på virksomhedens medarbejdere både i form af opkvalificering, 

medarbejderinddragelse og medarbejdertrivsel, da det er væsentligt, at medarbejderne trives for 

fortløbende at kunne bidrage til udvikling af virksomheden. Samtidig kan vægtningen af medarbejderne 

virke fastholdende.  
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Anlægsgartner Gottlieb udvider deres 
rekrutteringsgrundlag gennem ansættelse af 
”skæve” jobprofiler  

Hos Anlægsgartner Gottlieb er CSR forankret i deres værdier, strategi og måde at arbejde på. Derfor 

investerer virksomheden også i at ansætte unge på kanten af arbejdsmarkedet, da de kan være et 

værdifuldt aktiv for virksomheden, og samtidig understøtte de unges udvikling. Helt konkret har 

Gottlieb et samarbejde med Rockwool Fonden om et projekt kaldet NExTWORK, som har til formål at 

få utilpassede unge mennesker i arbejde. Gottlieb tilbyder ved match-making events de utilpassede 

unge mennesker et praktikophold, hvor de i samarbejde med de unge hjælper dem om at løse deres 

udfordringer og herefter udvikle de unges arbejdsidentitet, hvilket kan være grundlaget for videre 

karrierevej i virksomheden.  

Gottlieb er en familiejet virksomhed, som blev stiftet i 2002. 

Virksomheden har udviklet sig fra at være en mindre lokal 

anlægsgartner til en virksomhed med ca. 180 ansatte. Gottlieb 

udfører anlægsopgaver, kloakarbejder, klimatilpasningsprojekter, 

brolægning, jord- og gravearbejde, trafiksanering og meget mere. 

Virksomhedens grundlag bygger på kvalitet og bæredygtighed, 

som er indlejret i alle funktioner såsom udvikling, operationelle 

processer, materialer og de menneskelige ressourcer i 

overensstemmelse med verdensmålene. Antallet af medarbejdere 

er over de sidste to år steget med ca. 80 nye medarbejdere, og det 

er forventningen er Gottlieb i de kommende år vil vækste yderligere, hvorfor der også er behov for at 

ansætte nye kræfter.  

Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner hjælper rekrutteringsprocessen 

Ledelsen i Gottlieb samarbejder tæt med uddannelsesinstitutioner, da det kan være en vej til at rekruttere 

kvalificeret arbejdskraft på længere sigt, men det er i lige så høj grad med et fokus på at skabe interesse 

for faget. I praksis er Gottlieb allerede synlige ude i folkeskolerne heriblandt specialskolerne, hvor de 

tilbyder de unge at komme ud og se, hvordan det er at være anlægsgartner. Det er ifølge Thomas Gottlieb, 

Administrerende direktør i Gottlieb, også tanken, at virksomheden vil oprette et akademi, hvor unge med 

forskellige diagnoser kan få lov til at tage en uddannelse hos Gottlieb. Ved gennemført uddannelse er 

der mulighed for læreplads og efterfølgende fastansættelse hos Gottlieb.  

 

”Jeg har lige været afsted på en specialskole med 32 unge mennesker, som er udfordret med forskellige 

diagnoser. Dem er vi ude og fortælle om vores virksomhed og det arbejde, vi laver, for at fange deres 

interesse. Flere af dem har brug for lave praktisk, og ved at være synlige tidligt kan man lave en indirekte 

rekruttering.” (Thomas Gottlieb, Adm. direktør i Anlægsgartner Gottlieb). 

 

Ifølge den adm. direktør i Gottlieb er en vej til at ansætte kvalificeret arbejdskraft, at virksomhedens 

proaktive tilgang i rekrutteringsprocessen en vej til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Det kan 

medvirke til at øge interessen hos flere unge, også de mere ”skæve” profiler til at tage en 

 

Virksomhed: Anlægsgartner 

Gottlieb A/S 

Kontakt: +45 46 41 44 42  
mail@gartnergottlieb.dk 

Branche: Erhvervsservice 

Lokation: Skibby (Region 

Sjælland) 

Ansatte: Ca. 180 

mailto:mail@gartnergottlieb.dk
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erhvervsuddannelse og samtidig vælge Gottlieb som praktikplads, når de tidligt er blevet bekendt med 

virksomheden.  

Medarbejderne er grundstenen i Anlægsgartner Gottlieb  

I Gottlieb tildeler ledelsen medarbejderne stor værdi, da det ifølge den adm. direktør i Gottlieb er 

væsentligt, at medarbejderne trives for at kunne skabe en succesfuld virksomhed. Det skal være trygt og 

rart at komme på arbejde, og der skal være muligheder på arbejdsmarkedet for mennesker med forskellig 

baggrund. Vægtningen af medarbejdertrivsel implicerer en høj grad af fleksibilitet, hvor ledelsen er lydhør 

over for den enkelte medarbejders ønsker, hvad enten det handler om medarbejderudvikling eller 

arbejdstid. Hvis en medarbejder ønsker at arbejde på lidt skæve arbejdstidspunkter, så arbejder ledelsen 

på en finde en løsning, som passer begge parter. Virksomheden modtog også i 2022 Anmeld 

Håndværkers pris for Årets arbejdsmiljø begrundet med deres høje sikkerhed og gode fysiske og 

psykiske arbejdsmiljø.  

 

Ledelsen har ligeledes sat sig i spidsen for en involverende forbedringskultur med rige muligheder for 

fortløbende udvikling af den enkelte, da udvikling af medarbejderne anses som vejen til fortsat udvikling 

og forbedring af Gottlieb. Dertil skal det være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø blandt 

medarbejderne, da de løbende får opdateret deres viden ift. sikkerhed. I praksis sender virksomheden 

deres medarbejdere afsted på AMU-kurser i lavsæsonen, hvilket også gør, at virksomheden kan beholde 

dem frem for at afskedige dem, hvilket er normal praksis hos mange virksomheder inden for branchen.  

 

”Efteruddannelse betyder rigtig meget, og det gælder for alle medarbejdere i virksomheden. Jeg tror på, 

at vi altid kan lære noget nyt, uanset hvem vi er. Det kan både være til faglige ting og personlige ting. Så 

vi prioriterer efteruddannelse højt.” (Thomas Gottlieb, Adm. direktør i Anlægsgartner Gottlieb). 

 

Det store fokus på medarbejdertrivsel og medarbejderudvikling har positiv betydning for en udviklings- 

og forbedringskultur, som Gottlieb prioriterer højt. Desuden understøtter det fastholdelse af deres 

medarbejdere, da medarbejderne har gode forhold, og samtidig tilbyder virksomheden karriereudvikling 

for medarbejderne gennem efteruddannelse, uanset hvilket trin de måtte være på.  

 

 

 

 

 

  

Anlægsgartner Gottlieb anbefaler:  

- Der er et uforløst potentiale i at finde kvalificerede medarbejdere blandt personer på kanten af 

arbejdsmarkedet og på kanten af samfundet. Derfor er det vigtigt at se udover de typiske jobprofiler 

og derimod se på hvilke opgaver der skal løses. Samtidig gælder det om at have en proaktiv tilgang i 

rekrutteringsprocessen ved at indgå samarbejde med bl.a. uddannelsesinstitutioner, da flere skal have 

lov til at få praktisk erfaring med faget.  

- At se medarbejderne som grundstenen i virksomheden, hvor der systematisk satses på 

medarbejderudvikling og på medarbejdertrivsel i en åben kultur med en høj grad af team autonomi. 
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Stærk social kapital tiltrækker medarbejdere 
til BASE Erhverv  

I BASE Erhverv stræber ledelsen efter at skabe den bedste arbejdsplads i branchen. Det er blevet 

honoreret med så gode trivselsmålinger blandt medarbejderne, at virksomheden har fået prisen for 

bedste arbejdsplads inden for byggebranchen for bl.a. at have en stærkt social kapital og lavt 

sygefravær. I praksis betyder det, at ledelsen i BASE Erhverv tillægger medarbejderne stor værdi, 

hvor der er skabt en udviklings- og forbedringskultur indlejret i alle processer. Det implicerer, at der 

systematisk satses på udvikling af de enkelte medarbejdere og på medarbejdertrivsel i en åben kultur 

med en høj grad af team autonomi. BASE Erhvervs grundlag er baseret på en flad struktur med en høj 

grad af medarbejderinddragelse i den daglige drift af virksomheden. Ledelsen er lydhør over for 

medarbejdernes idéer til evt. forbedringer, som kan være med til at udvikle virksomheden og 

understøtte medarbejdernes arbejde.  

BASE Erhverv A/S er specialister i alle former for erhvervsbyggeri 

og idrætsbyggeri i total- og hovedentreprise såsom logistikcentre, 

idrætshaller, kulturbyggeri, museumsmagasiner og 

produktionshaller. Virksomheden blev etableret i 2003 og 

beskæftiger i dag 24 medarbejdere, som primært består af 

ingeniører og bygningskonstruktører. BASE Erhverv har 

hovedsæde i Horsens, og et afdelingskontor i Roskilde. Deres 

forretningsgrundlag bygger på nøgleord som samarbejde og 

kundetilfredshed, og for at sikre dette investerer ledelsen massivt 

i medarbejderne både i form af medarbejderudvikling og 

medarbejdertrivsel.   

Ledelsens fokus på at være den bedste arbejdsplads kan være en vej til at rekruttere og fastholde 

kvalificeret arbejdskraft 

Ledelsen i BASE Erhverv er lydhør over for medarbejdernes idéer til nye måder at sikre kvalificeret 

arbejdskraft. Direktøren i Base Erhverv, Klaus Rønslev vurderer, at deres prioritering af 

medarbejderudvikling og -trivsel har bevirket, at det er muligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Ved 

at skabe nogle gode værdier i virksomheden har man opnået en god brandværdi, som ifølge direktøren i 

BASE Erhverv bidrager til, at virksomheden får mange ansøgninger.  

”Vi har en strategi i BASE Erhverv om, at vi vil være den bedste arbejdsplads. Hvis man kan det, så er 

det ikke svært at tiltrække arbejdskraft, da det spreder sig som ringe i vandet, medarbejderne snakker 

om os til deres venner og bekendte. Det virker bedre, end hvis ”salgstalen” kommer fra mig.” (Klaus 

Rønslev, direktør i BASE Erhverv). 

 

Udover det kan være en vej til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, kan en god arbejdsplads også, ifølge 

direktøren i BASE Erhverv, fremme fastholdelsen af medarbejderne. Vægtningen af en god arbejdsplads 

implicerer også et godt onboarding-forløb. Ved nyansættelse i virksomheden bliver man tilknyttet en 

mentor, som skal sikre en god start. Derudover møder de nye medarbejdere hele administrationen, og 

der er mulighed for at indgå i dialog med ledelsen, hvad enten det handler om tvivlsspørgsmål eller 

 

Virksomhed: BASE Erhverv 

Kontakt: 76 28 60 00, 

Baseerhverv.dk 

Branche: Bygge og Anlæg 

Lokation: Horsens og Roskilde 

Ansatte: 24 medarbejdere 

 

https://baseerhverv.dk/
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specifikke ønsker. Alle nyansatte bliver bedt om at skrive et undringsbrev. Et undringsbrev kan indeholde 

alt det, man undrer sig over, når man starter på en ny arbejdsplads. Det kan være systemer, metoder 

eller andet. Det vigtige er at en ny medarbejder ser virksomheden udefra med friske øjne, og dermed 

kan de komme med input til forbedringer. 

Det store fokus på medarbejdernes trivsel kommer ligeledes til udtryk ved en høj grad af fleksibilitet. 

Ledelsen er lydhør over for den enkelte medarbejders ønsker, hvad enten det handler om 

medarbejderudvikling eller arbejdstid. Hvis en medarbejder ønsker at arbejde på et bestemt tidspunkt 

eller arbejde hjemmefra, er ledelsen åbent for dette, så længe medarbejderne er tilgængelige for 

virksomhedens kunder, fagentreprenører og øvrige samarbejdspartnere. Ifølge direktøren i BASE Erhverv 

understøtter ledelsens tillid til medarbejderne den gode arbejdsplads, hvilket har positiv betydning for en 

udviklings- og forbedringskultur.  

 

Tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner understøtter rekrutteringsprocessen 

I BASE Erhverv arbejder ledelsen tæt sammen med uddannelsesinstitutioner i Horsens og i Aarhus for 

at give de unge et indblik i arbejdet som ingeniør eller bygningskonstruktør, hvilket kan fange flere unges 

interesse for faget, og samtidig vælge BASE Erhverv som praktiksted. Helt konkret har BASE Erhverv 

bl.a. indgået et samarbejde med Horsens Kommunes skoler, hvor 7. - 8. klasses elever to gange om året 

kommer ud og får et indblik i, hvordan det er at arbejde i forskellige virksomheder heriblandt BASE 

Erhverv. Medarbejderne får ansvaret for at fortælle om deres arbejde, og folkeskoleeleverne får praktisk 

erfaring med f.eks. beregning af tilbud i samarbejde med en ingeniør. Gennem samarbejder som dette 

kan det udover at skabe en interesse for byggebranchen også være en vej til at rekruttere praktikanter 

på længere sigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASE Erhverv anbefaler:  

- En udviklings- og forbedringskultur, som understøtter en god arbejdsplads, hvor medarbejderudvikling 

og medarbejdertrivsel er i højsædet. Det giver virksomheden et godt brand. Ligeledes kan det være 

en vej til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, men samtidig kan det også virke fastholdende for en 

virksomheds medarbejdere. 

- For at tiltrække praktikanter er det en god idé at være synlige på de forskellige uddannelsesinstitutioner 

og ude i folkeskolerne, da det kan være med til at vække de unges interesse for faget, hvis eleverne 

får praktisk erfaring med faget.  
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Hos HimmerLand er social bæredygtighed et 
fokus, der gennemsyrer deres brand, kultur 
og styrker tiltrækning af kvalificeret 
arbejdskraft 

HimmerLand har over de seneste år gennemgået en stor udvikling og vækst og har i tråd hermed et 

øget behov for kvalificeret arbejdskraft. Samtidig oplever virksomheden store udfordringer med at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft herunder særligt faglærte kokke og tjenere. Himmerland ligger 

langt fra større byer, men har gennem et fokus på social bæredygtighed, lykkes med at gøre 

virksomheden til en attraktiv arbejdsplads, og har som resultat heraf haft lettere ved at tiltrække 

kvalificeret arbejdskraft.   

HimmerLand er et hotel- og golfanlæg, som blev etableret i 1979. 

HimmerLand er særlig kendt for deres golffaciliteter, men har i de 

senere år arbejdet med udvidelsen af deres andre faciliteter med 

ambitionen om at skabe et resort med international standard. I dag 

har de mange forskellige faciliteter udover hotelværelser og 

golfanlæg såsom spa og wellness center, tre restauranter, 

bowlinghal, fitnesscenter og meget mere. Grundet de mange 

faciliteter er HimmerLand ligeledes gået fra at være sæsondrevet 

til i dag at være åbent og beskæftige en række forskellige 

faggrupper hele året rundt. Det stiller samtidig en række krav til bemandingen, som er øget fra 110 

medarbejdere for tre år siden til 220 medarbejdere i dag. Ledelsen i Himmerland forventer samtidig, at 

antallet af medarbejdere yderligere vil stige i de kommende år. Ledelsen arbejder derfor målrettet og 

strategisk med rekrutteringsprocessen, og de har taget flere initiativer i brug såsom 

arbejdskraftsubstitution, jobmesser, branding, nye aktørsamarbejder mv. for at sikre sig kvalificeret 

arbejdskraft i dag og i fremtiden. Dertil har de fokus på at arbejdspladsen skal være et sted hvor 

medarbejdere hele tiden kan udvikle sig og trives, således at medarbejderne ikke bliver nedslidte og 

selvfølgelig også fastholdes længst tid muligt.  

I forlængelse heraf, arbejder Ledelsen i HimmerLand strategisk og proaktiv med at rekruttere kvalificeret 

arbejdskraft for at imødekomme det store behov for arbejdskraft, som er sket i takt med HimmerLands 

udvikling og vækst. HimmerLand har bl.a. stået for en jobmesse, hvor alle deres afdelinger stillede op til 

en stor messe, hvor kandidater fra hele landet kunne komme og høre om mulighederne hos 

virksomheden. Jobmessen resulterede i 50 ansøgninger, hvoraf 20 af kandidaterne blev ansat. Til disse, 

lægges der også særligt vægt på at få kommunikeret deres fokus på medarbejdertrivsel og 

udviklingsmuligheder. 

 

 

 

 

 

Virksomhed: Himmerland  

Kontakt: +45 96 49 61 00 

Himmerland@himmerland.eu  

Branche: Handel & Transport 

Lokation: Farsø (Region 

Nordjylland) 

Ansatte: Ca. 220 medarbejdere 

 

mailto:Himmerland@himmerland.eu
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Socialt ansvar som en vej til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. 

I Himmerland arbejder ledelsen proaktivt med at tage et socialt ansvar ved bl.a. at ansætte flygtninge, 

folk fra kanten af arbejdsmarkedet og ungarbejdere. Ledelsen har formået at skabe en god kultur med 

fokus på social bæredygtighed, hvor både ledelsen og medarbejderne bidrager til at tage et socialt ansvar. 

Udover at det giver Himmerland et godt brand, er det også til gavn for medarbejderne, idet de oplever, 

at der er noget prestige ved at være ansat i en virksomhed med stærke værdier.  

 

”Vi har en kultur herude, hvor vi ønsker at tage et socialt ansvar både ledelsen og medarbejderne. Hvis 

vi nu tager udgangspunkt i de ukrainske flygtninge, så kan direktøren synes, at det er en god ide, men 

hvis ikke vores medarbejdere vil det og kan løfte opgaven, bliver det svært. Det er jo medarbejderne, 

som skal sidemandsoplære og være mentorer, så de er en vigtig del af det. Jeg oplever dog, at der er 

stor opbakning til det hele vejen rundt, og vi arbejder derfor intenst med det nu.” (Pia Søgaard Jensen, 

HR-business partner i Himmerland). 

Himmerland har desuden et samarbejde med Code of Care, som er en organisation, der inspirerer til, 

informerer om og skaber innovation inden for virksomhedens arbejde med socialt ansvar. I samarbejde 

med Code of Care, andre virksomheder og jobcentre arbejder ledelsen i Himmerland på at ansætte flere 

mennesker med enten psykiske, fysiske eller sociale udfordringer. Helt konkret tilbyder Himmerland jobs, 

som er tilpasset til det enkelte individ, hvad enten det er færre arbejdstimer eller specifikke 

arbejdsopgaver. For at sikre, at de bliver en integreret del af virksomheden, tilknyttes en mentor, og 

senere hen støtter virksomheden dem i videre- og efteruddannelse. Derudover har Himmerland en intern 

kommunikations- og læringsplatform, hvor alle nyheder og informationer kommer ud. Platformen skal 

bl.a. bidrage til, at nye medarbejdere og deltidsansatte har adgang til samme information som de 

fuldtidsansatte, og dermed kan de føle sig som en integreret del af virksomheden.  

Ledelsen arbejder også aktivt med at række ud til de ukrainske flygtninge, hvor otte ukrainske flygtninge 

i dag er blevet ansat i virksomheden. Idet der kan være sproglige og kulturelle barriere, har Himmerland 

benyttet sig af en mentorordning, hvor allerede ansatte ukrainere hjælper de nyligt ansatte med forstå 

arbejdsgange og procedurer i virksomheden. Samtidig sikrer mentorordningen, at de nye medarbejdere 

får en god introduktion til virksomheden og en støtteperson, som de kan løbende kan få råd og vejledning 

af. Det store fokus på socialt ansvar er således både en vej til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft samt 

en måde at styrke virksomhedens brand udadtil og indadtil.   

 

Fokus på medarbejdertrivsel og et godt arbejdsmiljø som en fastholdelseseffekt. 

Ledelsen i Himmerland tildeler medarbejderne stor værdi, da det er væsentligt, at medarbejderne trives 

for fortløbende at kunne yde den bedste service for Himmerlands gæster. Dertil er det også en 

fastholdelsesstrategi for virksomheden, idet de bl.a. også har fokus på at mindske nedslidningen af 

medarbejdere inden for servicefagene. Vægtningen af medarbejdertrivsel implicerer en høj grad af 

fleksibilitet, hvor ledelsen er lydhør over for den enkelte medarbejders ønsker, hvad enten det handler 

om medarbejderudvikling, arbejdstid eller omrokering mellem teams. F.eks. kunne en medarbejder ikke 

længere udføre hendes arbejdsopgaver som tjener grundet en skadet fod, og i stedet for at afskedige 

hende, arbejder ledelsen på at finde en ny løsning, som passer begge parter. Medarbejderens oplevelse 

af, hvordan ledelsen i Himmerland har håndteret situationen, beskrives således:  
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Jeg arbejder som tjener, og det er ikke sådan helt vildt godt, når man har ødelagt sit sin fod. Så snakker 

vi om, om jeg kan komme tilbage og være tjener, eller om vi skal omskole mig til at være receptionist 

eller et eller andet. Min leder har sagt til mig ”Du skal ikke gå og frygte dit arbejde, det forsvinder ikke, 

så finder vi en plads til dig et andet sted”. Om det så bliver kontorer eller reception, eller salg og marketing 

ved jeg ikke, men det er jo fantastisk, at man er et sted, som gør så meget for at holde på sine 

medarbejdere og er villig til at uddanne mig (Medarbejder i Himmerland).  

Således udtrykker medarbejderen, hvordan ledelsens håndtering af situationen bidrager til, at hun har 

lyst til at blive i virksomheden. I forlængelse heraf beskriver medarbejderen, at hun sagtens vil kunne få 

et andet job, som også ligger tættere på hendes bopæl, men at hun har lyst til at blive i virksomheden, 

fordi hun ved, at hun har gode forhold og bliver behandlet godt. Dette underbygger yderligere, hvordan 

et fokus på medarbejdertrivsel også bidrager til fastholdelse.  

 

Ledelsen i Himmerland gør således meget for at fastholde deres medarbejdere, hvor de tager ansvar for 

deres medarbejdere og er omstillingsparate ift. den enkeltes ønsker og behov. Det store fokus på 

medarbejdertrivsel understøtter et godt arbejdsmiljø, og bidrager herigennem til fastholdelse af 

kvalificeret arbejdskraft. 

 

Carl C. anbefaler:  

 

 

 

 

  

Himmerland anbefaler:  

- En strategisk og proaktiv tilgang i arbejdet med rekruttering. Ved brug af konkrete initiativer som f.eks. 

afholdelse af jobmesse kan det lykkes at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.  

- En kultur med fokus på social bæredygtighed indlejret i hele virksomheden, som implicerer, at der 

systematisk satses på at tage et socialt ansvar ved at ansætte og uddanne folk på kanten af arbejdsmarkedet 

og på medarbejdertrivsel i en åben kultur med en høj grad af team autonomi.  
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Gennem et godt netværk og gode 
arbejdsforhold er det muligt at rekruttere 
udenlandsk arbejdskraft til Carl C 

Virksomheden Carl C. har stor succes med at tiltrække faglært udenlandsk arbejdskraft gennem 

netværk. Det gælder både medarbejdere fra Ukraine, Rusland, Tyskland og Polen, og det er særligt 

gennem deres udenlandske medarbejderes netværk, at virksomheden kan tiltrække yderligere 

kvalificeret arbejdskraft. Virksomheden arbejder samtidig med at sikre gode forhold for de 

udenlandske medarbejdere både gennem skabelsen af et godt arbejdsmiljø samt gennem gode 

materielle rammevilkår såsom løn, udstyr, tøj og et sted at bo.  

Carl C. A/S er en familiejet virksomhed, som blev grundlagt i 1969. 

I årernes løb har virksomheden opbygget en erfaring og ekspertise 

inden for fremstilling af stålmaster, fundamenter og tilbehør. Hele 

produktionen foregår i Danmark, og virksomheden har stort fokus 

på at levere produkter af høj kvalitet. I dag produceres der 

hovedsageligt gittermaster, hvoraf ca. halvdelen eksporteres, men 

på nuværende tidspunkt er det dog primært hjemmemarkedet, som 

trækker - særligt vindmølleindustrien. Branchen stiller store krav til 

virksomhedens medarbejdere grundet forskellige certificeringer, 

hvilket betyder, at medarbejderne både skal være uddannet og certificeret til at arbejde med 

konstruktioner. Således er der store krav til fagligheden blandt virksomhedens medarbejdere, og 

virksomhedens ledelse er derfor opmærksomme på den indbyrdes konkurrence om kvalificeret 

arbejdskraft. Carl C. satser i tråd hermed massivt på rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, da 

virksomheden oplever udfordringer ved at anskaffe kvalificeret faglært arbejdskraft i Danmark.  

Gode rammevilkår og fleksible arbejdsforhold bidrager til rekruttering og fastholdelse af udenlandske 

medarbejdere  

Carl C. har først og fremmest et stort fokus på at sikre et godt onboarding-forløb for deres nye 

udenlandske medarbejdere, da det bidrager væsentligt til den videre fastholdelse. Virksomheden har 

derfor implementeret en procedure for, hvordan nye medarbejdere bliver modtaget i virksomheden, 

hvilket bliver forklaret således:  

 

”Vi har en fast procedure for, hvordan folk bliver modtaget. De får en bodymakker, hvilket betyder, at 

den nye medarbejder modtages og bliver makker med en gammel, som viser vedkommende rundt mv. 

Så helt automatisk har man en ven. Det vil ofte være en, som arbejder i samme område. Det er også 

med til at sikre sikkerheden og sikre, at de nye forstår og kan bruge maskinerne.” (Medarbejder, 

produktionsansvarlig i Carl C.). 

 

Som det fremgår af citatet, foregår det helt konkret ved at Carl C. parrer nye medarbejdere med en garvet 

kollega, som arbejder indenfor samme område i virksomheden. Den garvede medarbejder skal fungere 

som en form for mentor og bidrage til, at den nye medarbejder bliver taget godt imod og får en forståelse 

 

Virksomhed: Carl C 

Kontakt: +45 97 35 10 66 

mail@carl-c.dk  

Branche: Industri, 

råstofindvinding og 

forsyningsvirksomhed 

Lokation: Skjern (Region 

Midtjylland) 

Ansatte: Ca. 50 medarbejdere 

mailto:mail@carl-c.dk
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for arbejdsopgaverne herunder virksomhedens maskiner. I Carl C. opleves sprog ikke som en barriere 

for ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft. Ledelsen fortæller, at mens langt størstedelen af 

medarbejderne taler engelsk, vil de få medarbejdere, der ikke har engelskkundskaber, blive tildelt en 

mentor af samme nationalitet og med fælles modersmål. Derudover er der rig mulighed for både engelsk- 

og danskkurser, som de udenlandske medarbejdere kan benytte sig af.  

 

Det store fokus på fastholdelse af virksomhedens medarbejdere implicerer også en høj grad af 

fleksibilitet, hvorfor ledelsen er lydhør over for den enkelte medarbejders ønsker, hvad enten det handler 

om arbejdstid, forhold eller noget helt tredje. Ledelsen arbejder således målrettet med at tilpasse jobbet 

til den enkelte medarbejder, f.eks. ift. at få lov at lægge arbejdstiden uden for den sædvanlige drift og 

produktion, så arbejdet kan passe med privatlivet. Det betyder ligeledes, at ledelsen er meget fleksible 

både ift. at ansætte eller fastholde medarbejdere på nedsat tid, samt at særligt unge, engagerede 

medarbejdere kan få lov at tage ekstra vagter. I tråd hermed har Carl C. oplevet en god effekt af at sikre 

gode materiale rammevilkår for særligt de udenlandske medarbejdere. Således har en god løn, arbejdstøj 

og udstyr af høj kvalitet samt mulighed for mad i arbejdstiden og tilbud om en bolig en stor effekt ift. at 

rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra udlandet.  

Mulighed for karriereudvikling gennem efteruddannelse  

Et andet væsentligt parameter i Carl C’s konkurrencestrategi er en løbende investering i 

medarbejderudvikling. Da der, som nævnt, er stor intern konkurrence om kvalificerede medarbejdere og 

lærlinge virksomhederne imellem, har Carl C. valgt at satse på medarbejdernes mulighed for 

efteruddannelse og opkvalificering samt muligheden for intern karriereudvikling. Det betyder både, at 

samtlige medarbejdere har mulighed for at benytte sig af tilbuddet om efteruddannelse årligt, og at det 

på sigt kan medføre nye ansvarsområdet internt i virksomheden:    

 

”Jeg startede for 6 års siden i kvalitetsafdelingen. Jeg er uddannet klejnsmed og er blevet videreuddannet 

i svejsning. Så jeg var smed til at starte med og blev derefter videreuddannet. Så arbejdede jeg med 

kvalitetstjek af svejsning og blev så leder af produktionsafdelingen. Carl C. er rigtig gode til at fastholde 

de unge gennem mulighed for videreudvikling. Det tiltalte mig helt vildt meget. Jeg er i dag 32 år og har 

nu 18 mand under mig, så der er mulighed for at udvikle sig og stige i graderne.” (Medarbejder, 

produktionsansvarlig i Carl C.). 

Investeringen i medarbejderudvikling har givet virksomheden et godt image, hvorfor de i dag får flere 

uopfordrede ansøgninger. Samtidig har det medvirket til, at Carl C. har haft stor succes med at fastholde 

både danske og udenlandske medarbejdere, hvilket har betydet, at virksomheden ifølge den adm. direktør 

Allan Jensen har været forholdsvis forskånet i kampen om kvalificeret arbejdskraft. Samlet set har de 

forskellige strategier bidraget væsentlig til virksomhedens ry og omtale både blandt danske studerende 

og potentielle udenlandske medarbejdere, hvorfor Carl C. har stor succes med at rekruttere gennem 

brug af eksisterende netværk.  
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Carl C. anbefaler:  

- Et godt netværk, som kan være med til at sikre anskaffelsen af faglært udenlandsk arbejdskraft. Hertil er 

det væsentligt, at virksomheden har ordnede forhold for den udenlandske arbejdskraft såsom god løn, 

medarbejdergoder, godt udstyr, tøj og et sted at bo. Det kan have positiv indflydelse i 

rekrutteringsprocessen af faglært udenlandsk arbejdskraft. 

- En fastholdelse kultur med onboarding-forløb og tilpasning af job til den enkelte medarbejder, som skal 

bidrage til at fastholde den udenlandske, såvel som den danske arbejdskraft.  

- Investering i medarbejderudvikling gennem efteruddannelse, da det bidrager til virksomhedens image, 

samt virker fastholdende for virksomhedens medarbejdere, da det skaber mulighed for karriereudvikling.  
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Tilpasning af job til den enkelte medarbejder, 
sikrer fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft 
i Ommen A/S 

Ommen A/S er en virksomhed, der bygger på troværdighed, dygtighed, udholdenhed, samarbejde og 

ansvarlighed. Derfor har ledelsen sat sig i spidsen for at skabe en kultur, som bryder med den 

klassiske forståelse af en virksomhedskultur inden for byggeanlægsbranchen. I praksis betyder det, 

at ledelsen er lydhør over den enkelte medarbejder ønsker, hvad enten det handler om 

medarbejderudvikling, arbejdstid eller forhold, som skal forbedres. Ommen foretager derfor løbende 

tilfredshedsundersøgelser blandt deres medarbejdere på byggepladserne. Dette gør de blandt andet 

ved, at ledelsen besøger pladserne og er åbne for dialog med deres medarbejdere omkring trivsel, 

hvilket skal bidrage til en udviklings- og forbedringskultur.  

Ommen A/S er en landsdækkende entreprenørvirksomhed med 

aktiviteter inden for Byggeri, Anlæg og Industriel 

Overfladebehandling. Virksomheden blev etableret i 2006 og 

beskæftiger i dag ca. 150 medarbejdere, som primært er udgjort af 

faglært arbejdskraft. Ommen løser opgaver for både private og 

offentlige virksomheder i total-, hoved- og fagentreprise, og 

virksomheden har egenproduktion inden for tømrer, beton og 

overfladebehandling. Hos Ommen er ambitionen at blive større, 

stærkere og dygtigere, og i takt med automatisering, digitalisering 

og den grønne omstilling stiller det større krav til virksomhedens medarbejdere. Derfor er investering i 

medarbejderudvikling også en væsentlig parameter i Ommens konkurrencestrategi. Derudover er 

ledelsen i Ommen opmærksomme på den indbyrdes konkurrence om medarbejdere, som der er 

virksomheder imellem. Derfor prioriterer Ommen medarbejdertrivsel gennem et godt arbejdsmiljø og 

fleksible arbejdstider.  

Prioritering af medarbejdertrivsel kan virke fastholdende 

Ommen oplever stor indbyrdes konkurrence om medarbejdere i deres branche, hvor der mellem flere 

virksomheder er lønkrig for at tiltrække kvalificerede arbejdskraft fra de konkurrerende virksomheder. 

Ifølge Hanne Cording, HR-chef i Ommen, kan Ommen ikke konkurrere på løn i samme omfang, og derfor 

har ledelsen investeret i et godt arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel, som skal sikre fastholdelsen af deres 

kvalificerede medarbejdere. Vægtningen af medarbejdertrivsel implicerer for Ommen, at der er rig 

mulighed for tilpasning af job til den enkelte medarbejder. Ledelsen er opmærksomme på, at alle har 

forskellige behov, og det vil de forsøge at imødekomme gennem åben dialog. Årsagen til den høje grad 

af fleksibilitet skyldes, at ledelsen i Ommen arbejder ud fra den tilgang, at en glad medarbejder er en god 

medarbejder og derfor også en medarbejder, der har lyst til at blive i virksomheden.  

 

 

 

Virksomhed: Ommen A/S 

Kontakt: +45 74 64 74 33 

Ommen@ommen.as  

Branche: Bygge & Anlæg 

Lokation: Rødekro (Region 

Syddanmark) 

Ansatte: Ca. 150  

 

mailto:Ommen@ommen.as
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”Vi har en fuldtidsansat, som har fortalt mig, at vi har noget helt specielt i virksomheden. Jeg tror det 

betyder rigtig meget, at der er en god kultur, som understøtter medarbejdertrivselen.” (Hanne Cording, 

HR-chef i Ommen). 

 

”Alle har forskellige behov, så derfor er det godt, som medarbejder, selv at have medindflydelse. Det har 

virksomheden stor succes med. Jeg stod også med et tilbud om job, hvor jeg kan få meget mere i løn, 

men det sagde jeg nej til, fordi jeg er glad for at være her.” (Medarbejder i Ommen). 

 

Denne høje vægtning af medarbejdertrivsel implicerer også et godt arbejdsmiljø, hvilket har positiv 

betydning for en udviklings- og forbedringskultur, som Ommen prioriterer højt. Prioriteringen af 

arbejdsmiljø afspejler sig bl.a. i løbende opdatering af medarbejdernes viden om sikkerhed gennem 

interne kurser. Derudover kan medarbejderne påtale evt. forbedringer til at understøtte et godt 

arbejdsmiljø gennem de månedlige tilfredshedsmålinger.  

Ommen kigger efter arbejdskraft både internt i virksomheden og eksternt 

Ommen har som mange andre oplevet store udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, hvor 

der særligt mangler overfladebehandlere og struktører. Derfor forfølger Ommen en flerfoldet strategi. 

Det handler om kompetenceløft af nuværende medarbejdere til et nyt kvalifikationsniveau f.eks. gennem 

voksenlærlingeordningen for de medarbejdere, som både har motivationen og potentialet til det. Ommen 

arbejder dog også i tæt samarbejde med jobcenteret, hvor virksomheden både rekruttere op til flere 

udlændinge og folk på kanten af arbejdsmarkedet.  

 

 

  
Ommen anbefaler:  

- En udviklings- og forbedringskultur indlejret i alle processer, og som implicerer, at der satses på 

medarbejdertrivsel i form af gode arbejdsforhold, en høj grad af fleksibilitet, og at der løbende bliver 

fulgt op på trivsel blandt medarbejderne. Tilpasning af job til den enkelte medarbejder kan virke 

fastholdende.  

- At samarbejde med jobcentre og uddannelsesinstitutioner om at sikre kvalificeret arbejdskraft. En vej 

til kvalificeret arbejdskraft kan være ved at rekruttere studenter eller folk på kanten af arbejdsmarkedet.  
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Frihed, ansvar og mulighed for udvikling 
tiltrækker praktikanter, studenter og 
nyuddannede til RuleStore ApS 

Med ambitionen om at vækste har ledelsen i RuleStore oplevet, at det var svært at finde og kunne 

betale for kvalificeret arbejdskraft, idet virksomheden er lille og ikke altid kan konkurrere på løn. 

Derfor startede de på eget initiativ et samarbejde med Aalborg Universitet og UCN, hvor de kunne 

komme ud og fortælle om deres virksomhed og arbejde. Det resulterede i ansættelsen af flere 

praktikanter, da de unge kunne bidrage til virksomhedens udvikling, og samtidig understøttede 

virksomheden de unges udvikling ved at give dem spændende udviklingsopgaver med stort ansvar og 

frihed. Det gode samarbejde har ført til, at RuleStore ofte får en praktikantliste fra flere universiteter, 

da virksomheden er attraktiv blandt studerende, og på nuværende tidspunkt har RuleStore haft 18 

praktikanter. Virksomheden ser det som en hovedkanal til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, da 

man ansætter dem når de er færdiguddannet.  

RuleStore ApS er en mindre dansk IT-virksomhed, som har udviklet 

en digital partner portal med et særligt fokus på SMV’er og 

herunder produktionsvirksomheder. Via partner-portalen kan 

sælgere, forhandlere og kunder nemt, trygt og effektivt selv finde, 

tilpasse og visualisere løsninger til kundens behov samt skabe 

tilbud og ordrer 24-7 uden involvering af producenten, endda for 

komplekse produkter med mange muligheder for kundetilpasning. 

Resultaterne er markant øget produktivitet og salg, færre 

reklamationssager, lavere salgsomkostninger og hurtigere 

onboarding og værdi af nye sælgere og forhandlere. Virksomheden 

blev etableret i 2017 med 1 fastansat og er i dag vokset til at beskæftige 6 fastansatte og har haft 18 

praktikanter tilknyttet. Det fremadrettede mål er at vækste yderligere, da markedet er voksende som følge 

af digitaliseringen. Ledelsen skal derfor tænke strategisk for at rekruttere kvalificeret og stærkt 

eftertragtet arbejdskraft, i og med de ikke kan konkurrere med de store virksomheder på at være 

lønførende. Derudover oplever virksomheden, at deres geografiske placering også kan komplicere 

rekrutteringsprocessen.  

Et stort fokus på praktikanter giver virksomheden en god brandværdi. 

I RuleStore afsætter de ressourcer og tid på at deltage i match-making messer på universiteterne og 

andre højere læreanstalter, da praktikanter er en oplagt kanal til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til 

virksomheden, særligt fordi de besidder de nyeste kompetencer indenfor programmering, som er svært 

at opstøve andetsteds. RuleStore har derfor et tæt samarbejde med bl.a. Aalborg Universitet og UCN, 

hvor disse institutioner giver en stor hjælpende hånd med rekrutteringen af praktikanterne, hvilket gør 

det til en overskuelig proces for virksomheden. Virksomhedens store fokus på praktikanter skaber ifølge 

Mads Kjærgaard Larsen, adm. direktør i RuleStore, et godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, 

og samtidig bliver det særligt attraktivt for de studerende at søge om en praktikplads i RuleStore. Mads 

Kjærgaard Larsen forklarer samarbejdet med universiteterne og rekrutteringsprocessen således: 

 

Virksomhed: RuleStore ApS 

Kontakt: +45 92 92 34 34 

www.rulestore.com  

Branche: Information og 

kommunikation 

Lokation: Hjørring (Region 

Nordjylland) 

Ansatte: 6 fastansatte 

medarbejdere 

http://www.rulestore.com/
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”Vi har et rigtig godt samarbejde med Aalborg Universitet og UCN, der ofte sender en liste med mulige 

kandidater. Vi har været meget aktive, hvor vi støtter op om forskellige events. Vi kommer ud og fortæller 

om, hvad vi kan tilbyde de studerende ved at være hos os som en ”born digital” virksomhed, der arbejder 

med en række nye teknologier, og de studerende sagde, at vi var ”det nye sort”. De, der har været i 

praktik, fortæller det også til andre, og så løber det hurtigt ved mund-til-mund-metoden, og nu er vi også 

begyndt at henvende os til andre universiteter.” (Mads Kjærgaard Larsen, adm. direktør i RuleStore). 

 

I løbet af en praktikperiode giver RuleStore de studerende et stort ansvar og høj grad af involvering i 

produktudviklingen under frie og fleksible rammer, hvor der også er mange muligheder for personlig og 

faglig udvikling. Til gengæld bidrager de studerende med stor værdi og forandring til virksomheden ved 

at omsætte nyeste teoretisk viden til praktisk arbejde gennem deres faglige profil, og de anses fra start 

som værende på lige fod med de andre ansatte i virksomheden. I rekruttering af praktikanter tillægger 

den adm. direktør i RuleStore de personlige kompetencer stor værdi, da RuleStore leder efter 

praktikanter, som tør tage ansvar og er komfortable med det. Praktikanterne skal være villige til at lære, 

og det er vigtigt, at de kan se sig selv som en del af virksomheden, idet de bliver inddraget i alle processer 

og skal være med til at understøtte virksomhedens udvikling. Ved at give praktikanterne meget frihed og 

ansvar kan det øge muligheden for at fastholde dem ved færdig uddannelse. En af de fastansatte er bl.a. 

en tidligere praktikant, og selvom han fik tilbudt job mange forskellige steder, valgte han RuleStore 

grundet friheden, opgaverne og ansvaret, som følger med jobbet.  
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Tilpasning af job til den enkelte medarbejder virker fastholdende 

I RuleStore arbejder den adm. direktør løbende med initiativer for at fastholde dels praktikanterne, når 

de er færdiguddannede, dels de fastansatte, da de er særligt attraktive for andre virksomheder. Idet 

virksomheden har svært ved at konkurrere på løn, er det væsentligt for virksomheden at få alt andet til 

at harmonere. Derfor arbejder virksomheden meget med tilpasning af job til det enkelte individ både i 

form af fleksibilitet og opgaver. Virksomheden tilbyder bl.a. muligheden for hjemmearbejde flere dage 

om ugen, så flere af deres medarbejdere ikke behøver at pendle hver dag. Samtidig er virksomheden 

yderst fleksibel med medarbejdernes arbejdstid. Man kan vælge at arbejde om aftenen eller i weekenden, 

hvis det passer med arbejdsopgaverne. Dette har positiv betydning for flere medarbejdere. 

 

”Fleksibilitet er en af de største grunde til, hvorfor jeg valgte at arbejde i RuleStore, da jeg fik en datter 

sidste år og en søn for kort tid siden. Det kræver, at jeg er mere fleksibel, og det giver ledelsen mig lov 

til. Jeg kan lave nødvendige aktiviteter med børnene om dagen, og så arbejde om aftenen eller i 

weekenden, og det fungerer meget bedre for mig. Derudover er arbejdet også sjovt og udfordrende, 

hvor man får meget ansvar, og der er store forventninger til en.” (Medarbejder i RuleStore). 

 

Udover at virksomheden skaber en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, så tilpasser RuleStore 

også opgaverne til den enkeltes ønsker og kompetencer. Ifølge medarbejderen i RuleStore er der stor 

mulighed for at afprøve nye idéer, og den adm. direktør er lydhør over for den enkelte medarbejders 

ønsker og forslag med hensyn til arbejdsopgaver. Man får tildelt meget ansvar og vokser med opgaverne, 

hvilket understøtter virksomhedens udviklingskultur.  

 
  

RuleStore anbefaler:  

- At være proaktive i virksomhedens rekruttering af praktikanter ved at indgå tæt samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner, da det både kan bidrage til virksomhedens udvikling og kan være en vej til at 

rekruttere kvalificeret og efterspurgt arbejdskraft.  

- En udviklingskultur, hvor ledelsen tør at give de unge ansvar til at udfordre virksomheden, og dermed give 

dem muligheden for at udvikle sig. Dette kan gøre det særligt attraktivt for de studerende at søge om en 

praktikplads, og samtidig kan det virke fastholdende for de studerende ved færdig uddannelse.  

- Tilpasning af job til det enkelte individ i form af fleksibilitet og opgaver, da medarbejderne kan have 

forskellige præferencer, hvad enten det drejer sig om hjemmearbejde, andre arbejdstider eller specifikke 

opgaver. 
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Fokus på bred kompetenceprofil styrker 
virksomhedsudviklingen hos Ecograf 

I den grafiske virksomhed Ecograf fokuserer man på en bred kompetenceprofil blandt medarbejderne, 

der skal bidrage til virksomhedens forsatte udvikling og vækstrejse. I praksis betyder dette, at 

ledelsen både rekrutterer elever, der kan varetage den grafiske produktion sammen med de erfarne 

eksperter, og substituerer arbejdskraft, hvor medarbejdere med en akademisk kompetenceprofil kan 

varetage forretningsudvikling- og forandringsprocesser. Hos Ecograf indebærer dette en flad 

virksomhedskultur med fokus på værdibaseret ledelse, der sikrer en høj grad af 

medarbejderinddragelse og medarbejdertilfredshed.  

Ecograf er en grafisk produktionsvirksomhed, der leverer ydelser inden for 

konceptudvikling, grafisk design samt produktion og distribution. 

Virksomheden blev etableret af administrerende direktør, Flemming Jensen, 

i 2010, og blev fusioneret i 2018. Ecograf er beliggende i Brabrand, og 

beskæftiger ca. 15 ansatte med forskellige kompetenceprofiler. Den faglige 

medarbejdersammensætning spænder fra grafiske trykkere, elever og 

selvlærte til akademikere med baggrund i naturvidenskab og 

ingeniørvidenskab. Den brede kompetenceprofil er rodfæstet i den 

værdibaseret ledelse, der har fokus på virksomhedens fælles kultur, visioner 

og strategier. Ansættelsen af akademisk arbejdskraft i de senere år har været 

drivende for, at Ecograf har været i stand til at udvikle sig fra en traditionel grafisk virksomhed til en 

virksomhed med mere komplekse produkter og serviceydelser, og det har derfor også været helt 

afgørende for virksomhedens konkurrenceevne i et svært marked. 

 

Rekrutteringsprocesser med fokus på personlige kvaliteter er værdiskabende               

En væsentlig parameter i rekrutteringsprocessen hos Ecograf er, at direktøren i høj grad har fokus på de 

personlige kompetencer i en rekrutteringsproces frem for primært at fokusere på de faglige 

kompetencer, fordi det som en lille virksomhed, hvor omstillingsevne er et konkurrenceparameter, er 

vigtigt, at virksomheden er gennemsyret af nogle fælles værdier. F.eks. har virksomheden benyttet sig af 

substitution, hvor de har ansat en biolog til at have ansvaret for Ecografs bæredygtighedsudvikling og 

digitale kommunikation, og herefter har virksomheden investeret i kompetenceudvikling for 

medarbejderen, så medarbejderen kan tilegne sig kompetencer inden for markedsføring. Selvom 

medarbejderen ikke som udgangspunkt besidder de fagspecifikke kompetencer inden for markedsføring, 

anser direktøren i Ecograf substitution for at være en vej til at skaffe kvalificeret arbejdskraft og samtidig 

værdiskabende for virksomheden.  

”Jeg har ansvaret indenfor vores bæredygtighedsudvikling og vores digitale kommunikation, men jeg er 

uddannet biolog, så jeg er et godt eksempel på substitution.” (Medarbejder i Ecograf). 

Ledelsen i Ecograf kigger således udover de typiske jobprofiler og har i stedet fokus medarbejdernes 

generelle og personlige kompetencer. Dette er ligeledes med til at forankre en virksomhedskultur, hvor 

de personlige kompetencer og værdier er kulturbærende, og hvor faglige kompetencer kan oplæres på 

Virksomhed: Ecograf 
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tværs af de forskellige arbejdsfunktioner. For at understøtte dette har virksomheden arbejdet med en 

model for kompetenceudvikling, hvor f.eks. en konsulent kommer ud og faciliteter et udviklingsforløb for 

at sikre en bred organisatorisk forankring. Investeringen i medarbejderudviklingen og den flade 

virksomhedskultur bidrager ligeledes til en positiv virksomhedskultur, der kan mærkes af de ansatte.  

”Folk køber ind i den kultur vi har. Det er et godt sted at være, og der er ikke nogen der er vigtigere end 

andre.  Vi har alle sammen vores ansvar og vigtige opgaver.” (Medarbejder i Ecograf). 

Investeringen i medarbejderne og en flad virksomhedskultur har medvirket til en stor tilfredshed blandt 

medarbejderne. Samtidig har den brede rekruttering med fokus på en bred medarbejdersammensætning 

og en bærende virksomhedskultur vist sig at være værdiskabende for den forsatte vækst- og 

udviklingsrejse hos Ecograf. 

Akademikerkompetencer styrker Ecografs grønne omstilling  

Direktør for Ecograf, Flemming Jensen, ser en stor værdi i at rekruttere og sammensætte sine ansattes 

medarbejderprofiler ud fra et bredt spektrum. Ambitionen om vækst og videreudvikling har medført 

rekrutteringen af to akademikere, der med stor succes har bidraget til forandringsprocesser og 

implementering af strategiske tiltag internt i virksomheden. Et af de områder akademikerkompetencerne 

har vist sig særlig værdifuld, er med virksomhedens implementering af den grønne omstilling. Ecograf 

har valgt at fokusere på miljøvenlig grafisk produktion, og dertil spiller analytiske kompetencer en 

væsentlig rolle i at sikre virksomhedens bæredygtighedsprofil. Samtidig vurderer Flemming Jensen at 

ansættelsen af akademisk arbejdskraft også medvirker til at udfordre ham i lederrollen, og det har haft 

en væsentlig betydning for virksomhedens omstilling til en mere bæredygtig profil. 
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Fokus på værdibaseret ledelse bidrager til et godt arbejdsmiljø 

I Ecograf er der et stort fokus på, hvordan den værdibaseret ledelse medvirker til høj fleksibilitet for 

medarbejderne, stor medindflydelse, ansvar og samarbejde. Dette er med til at bidrage til en 

virksomhedskultur, som er præget af høj arbejdsglæde og stor medarbejdertilfredshed. 

”Jeg går meget op i vores kultur. Vi har en rigtig god omgangstone her. Der er meget frihed og stor 

fleksibilitet. Folk føler sig anerkendt for det, de laver, og hørt, hvis de har noget at sige.” (Flemming 

Jensen, direktør i Ecograf). 

Det store fokus på arbejdsglæde og medarbejdertilfredshed implicerer en høj grad af fleksibilitet for de 

ansatte, som er med til at præge hverdagen hos Ecograf. Selvom den værdibaseret ledelse bidrager til 

et godt arbejdsmiljø, stiller det også krav til de ansattes involvering og ansvar for virksomhedskulturen, 

og virksomheden har implementeret en mødestruktur, som understøtter, at medarbejderne spiller en 

aktiv rolle i virksomhedens udvikling. Derfor er det vigtigt for direktøren i Ecograf at rekruttere 

medarbejdere, der er klar på at tage et stort ansvar og kan arbejde under forhold, der udover samarbejde 

også kræver en høj grad af selvstændighed. Det store fokus på medarbejdernes trivsel kommer også til 

udtryk i medarbejdernes egne oplevelser af, hvordan det er at være ansat i Ecograf.  

” For mig er det også friheden og tilliden om, at ledelsen stoler på vores kvalifikationer og beslutninger. 

Og at vi får tingene til at fungerer. At vi har nogle mål som vi ved vi skal nå, og hvordan vi kommer dertil, 

er op til os.”  (Medarbejder i Ecograf). 

 

 

 

 

 

 

Ecograf anbefaler:  

- En vej til at kvalificeret arbejdskraft i fremtiden kunne indgå, at eleverne blandt 9.-10. klasse på 

folkeskolerne fik et mere udbredt kendskab til arbejdet som mesterlæring evt. afprøve en dags 

praktik i en produktionsvirksomhed 

- Mindre virksomheder kan have stor gavn af at få en akademiker ud og bidrage til 

forretningsudviklingen og implementering af nye forandringsprocesser. Derfor ville det være en 

værdifuld investering, at man som lille virksomhed ville få mulighed for at få de kompetencer stillet til 

rådighed ved at få tilskud til en akademiker i et par år.  

- Prioriteringen af en værdibaseret ledelse, og virksomhedskultur præget af fleksibilitet, tillid 

medarbejderudvikling, er med til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.  






