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”Vi har de seneste år i samar-

bejde med medarbejderne ar-

bejdet målrettet på at skabe 

en god arbejdsplads med en 

meget høj social kapital”

Indledning

”Eurofins Miljø   

– hele Danmarks miljølaboratorium”

Eurofins Miljø deltager for første gang i kon-

kurrencen ”Danmarks Bedste Arbejdspladser”. 

Vi har de seneste år i samarbejde med medar-

bejderne arbejdet målrettet på at skabe en god 

arbejdsplads med en meget høj social kapi- 

tal - herunder speciel fokus på trivsel, sund-

hed og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

Det har medført mange initiativer og tiltag - 

alle strategiske beslutninger baseret på dialog 

mellem ledelse og medarbejdere.

I 2009 foretog vi en rundspørge blandt alle i 

virksomheden, om det var en idé for os at del-

tage i konkurrencen ”Danmarks Bedste Ar-

bejdspladser”. Et stort flertal sagde ja, og vi ser 

vores deltagelse i år som et redskab til at for-

bedre os yderligere. Det vil samtidig skabe en 

fællesskabs- og stolthedsfølelse hos alle i virk-

somheden - vi er fælles om projektet, alle er 

involveret, vi er stolte af hinanden og Eurofins 

som virksomhed. Dette er også årsagen til, at 

det primære fokus for os har været - og fortsat 

vil være - på processen og ikke på konkurren-

cen som sådan. 

Karsten Jørgensen

Adm. Direktør
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Om Eurofins Miljø

Eurofins Miljø leverer viden på hele miljøom-

rådet - til hele Danmark. Vi arbejder primært 

med kemiske og mikrobiologiske undersøgel-

ser af vand, jord og luft samt tilhørende råd-

givning inden for miljøområdet, men beskæf-

tiger os også med målinger af støj og akustik.

Eurofins Miljø fokuserer på kvalitet og leve-

ringssikkerhed, da vi er meget bevidste om, 

at laboratoriets resultater er en del af myndig-

heders og private firmaers beslutningsgrund-

lag. 

Vi har et meget omfattende udvalg af analy-

ser og analysepakker, som er nødvendigt for 

at matche vores kunders behov for viden og 

dokumentation. Vi råder over avancerede la-

boratoriefaciliteter, top moderne måleinstru-

menter og vigtigst af alt - et team af dygtige 

og kompetente medarbejdere, som med 

mange års erfaring og et internationalt net-

værk i ryggen står til rådighed, når der skal 

skabes resultater. 

Vi varetager det fulde forløb af en undersø-

gelse - fra indledende planlægning og rådgiv-

ning, over prøvetagning og gennemførelse af 

analyser til evaluering af resultaterne. Vi kan 

også udføre delopgaver - helt efter kundens 

behov og ønsker.

Kundekredsen omfatter blandt andet kom-

muner, regioner, statslige miljøcentre, uddan-

nelsesinstitutioner, industrivirksomheder, for-

syningsselskaber, landbrug, rådgivende inge-

niørfirmaer, entreprenørselskaber og en ræk-

ke søsterselskaber. 

Vores konkurrenter er danske og udenlandske 

miljølaboratorier. 

Bilag: Miljødokumentation
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”Når nye medarbejdere skal 

ansættes, forsøger vi i afde-

lingen at udarbejde en profil, 

som vi synes passer ind i afde-

lingen. Profilen, vi finder frem 

til, vil fremgå af stillingsannon-

cen. Profilen indeholder både 

faglige og menneskelige egen-

skaber. En eller flere kolleger er 

altid med i processen til at ud-

vælge kandidater - ligesom en 

kollega fra afdelingen altid del-

tager i samtalerne.”

Ansættelse og velkomst

Den pågældende leder inddrager ligeledes 

ofte medarbejderne i analysefasen. I situati-

oner, hvor en medarbejder selv har sagt sin 

stilling op, gennemføres et fratrædelsesinter-

view med den fratrådte medarbejder. Inter-

viewet er medvirkende til at tegne en klar pro-

fil af jobbet og den nye medarbejder. 

Ud over de nødvendige færdigheder, som job-

bet kræver, har vi i virksomheden fokus på de 

personlige og sociale kompetencer. Vi lægger 

speciel vægt på, om vores mulige nye medar-

bejdere har en positiv indstilling til jobbet og 

livet generelt. Med den rette indstilling kan vi 

altid lære vores nye kolleger de ting, der er be-

hov for. Herudover lægges der vægt på karak- 

tertræk som engagement, fleksibilitet og  

loyalitet.

Ansættelsesprocedure

I Eurofins Miljø er det vores politik at ansætte 

de mest kvalificerede medarbejdere til enhver 

åben stilling. 

Medarbejderne er vores vigtigste ressource, 

og derfor betaler det sig at investere kræfter  

i ansættelsesprocessen, så den rigtige medar-

bejder ansættes første gang. Samtidig afspej-

ler rekrutteringsprocessen vores image over 

for omverdenen. 

”Med den rette indstilling kan 

vi altid lære vores nye kolleger 

de ting, der er behov for”

Før en rekrutteringsproces sættes i gang, gen-

nemfører den pågældende leder en jobanaly-

se, som består af følgende fire elementer:

• Rammer og vilkår for jobbet

• Resultater, der skal skabes i jobbet

• Arbejdsopgaver

• Faglige kvalifikationer og personlige kom-

petencer
Vivi Handberg, 

Kundecenterchef
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Ud over en grundig analysefase, gennem 

føres dybdegående interviews med mulige nye 

medarbejdere, hvor person-tests og referen- 

cer ofte bliver anvendt som supplement. I en-

hver ansættelsesproces er en medarbejderre-

præsentant fra den pågældende afdeling ind-

draget, så vi er helt sikre på, at vi ansætter den 

rigtige medarbejder første gang. Her er det 

også vigtigt, at vores nye medarbejder passer 

ind i kulturen på vores arbejdsplads.

Nye ledere med personaleansvar modtager 

træning af HR i vores ansættelsesprocedure. 

Det er en obligatorisk del af nye lederes op-

læring at blive trænet i alle HR politikker i virk-

somheden.

Alle nye medarbejdere sikres selvfølgelig en 

lige behandling. Vi ønsker at være så mangfol-

digt sammensat en virksomhed som muligt 

og opfordrer alle uanset køn, alder, religion, 

politisk anskuelse, social baggrund, national/

etnisk oprindelse eller seksuel orientering til 

at søge ansættelse hos os. 

”Jeg blev mødt med et smil og 

en god energi, der gjorde, at 

jeg virkelig håbede, at jeg fik 

jobbet”

Bilag: Personalehåndbog side 8 

 Rekrutteringspolitik 

 Rekrutteringsværktøjer

Rikke Jonasson Madsen, 

Laboratorieassistent, 

Aftenhold GC Jord

Kirsten Thiim Jensen, 

Kantineassistent

”Jeg synes, at det var en 

rigtig god ansættelsessamta-

le, jeg var til. Der var en positiv 

stemning og en behagelig at-

mosfære. Jeg blev mødt med et 

smil og en god energi, der gjor-

de, at jeg virkelig håbede, at jeg 

fik jobbet.”

”Eurofins Miljø er gode til at 

finde medarbejdere, som pas-

ser ind i virksomheden. Vi kan 

lide at være på arbejde.”
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modtager vores nye medarbejdere introduk-

tion til de emner og forhold, som er relevante 

i relation til den aktuelle jobfunktion. 

”Takket være mine meget åb-

ne og venlige kolleger samt 

den grundige introdukti-

on kunne jeg hurtigt kom-

me i gang med arbejdet, finde 

min plads i firmaet og føle mig 

som en del af teamet.”

Hvordan byder vi nye medarbejdere vel-

kommen

Det første møde med chef, kolleger og virk-

somheden - og den efterfølgende introdukti-

on til jobbet - er altafgørende for, hvordan en 

medarbejder falder til i virksomheden. Det er 

derfor vigtigt for os, at den nye medarbejder 

føler sig velkommen, får en god modtagelse 

og en god introduktion til jobbet og virksom-

heden. 

Vores introduktionspolitik specificerer for-

hold, som skal være på plads, før medarbej-

deren tiltræder - samt minimumskrav til in-

troduktionsplan i virksomheden. Herudover 

Bilag: Introduktionspolitik

 Eksempel på introduktionsplan

 Evalueringsskema

”Jeg er uddannet kemiingeniør og blev ansat som kemiker i metalafdelingen den 1. 

august 2009. Allerede fra den første dag fik jeg et rigtigt positivt indtryk af både kolleger i afdelin-

gen og af virksomheden generelt. 

Den gode stemning mødte mig blandt andet, da jeg blev budt velkommen med en gave, blev til-

delt kontorplads, computer og telefon. Allerede fra dag et kunne jeg så småt komme i gang med 

arbejdet. Der var ligeledes udarbejdet en introduktionsplan for mig, så jeg i løbet af den første må-

ned både blev introduceret til de enkelte dele af metallaboratoriet - men også kort til de andre af-

delinger. På den måde fik jeg et godt overblik over arbejdsgangen internt i afdelingen, men også 

over arbejdet i de øvrige afdelinger. Derudover fik jeg tildelt en mentor, jeg kunne komme til, hvis 

jeg havde spørgsmål. Med den imødekommenhed, man udviser på arbejdspladsen, føler jeg, at jeg 

har fået en rigtig god modtagelse som nyansat i Eurofins Miljø. Takket være mine meget åbne og 

venlige kolleger samt den grundige introduktion kunne jeg hurtigt komme i gang med arbejdet, 

finde min plads i firmaet og føle mig som en del af teamet.”

Nikolai Samsson Pedersen
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sig velkommen og til at sikre, at de hurtigt bli-

ver integreret og føler sig som en del af afde-

lingen.

Den nye kollega modtager desuden en vel-

komstgave og en velkomstmappe på første 

arbejdsdag. Velkomstmappen giver informa-

tion om relevante forhold og spørgsmål, som 

medarbejderen måtte have til sin nye arbejds-

plads.

Vores nye kollega udfylder efter endt intro-

duktionsforløb et evalueringsskema, så vi al-

le løbende er opmærksomme på kvaliteten af 

vores introduktion og individuelle ønsker fra 

nye kolleger. 

I 2008 indførte vi en mentorordning på vores 

arbejdsplads. Ordningen består af frivillige og 

erfarne medarbejdere, der er blevet trænet i 

at være mentorer for nyansatte kolleger. Alle 

afdelinger har udpeget en eller flere mento-

rer, som er med til at få nye kolleger til at føle 

”Jeg meldte mig som mentor, da jeg synes, at det er utroligt vigtigt, at en ny 

kollega får en god og målrettet integration i virksomheden. Det er rart at byde 

nye kolleger velkommen med et ordentligt tilrettelagt program, som der er taget 

hånd om inden de møder den første dag. Det er en rigtig god måde at få dem til 

at føle sig velkommen i firmaet. Man ved som ny, hvem man kan gå til for at få 

svar på diverse ting og spørgsmål, der uden tvivl dukker op hen ad vejen. Det er 

mit klare indtryk, at mentorordningen er med til at få nye kolleger til hurtigere at 

føle sig som en del af afdelingen.”
Bente Warming 

Fleischer Hansen, 

Laborant i Metalafdelingen

Bilag: Mentorkoncept
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Vores værdier og specielle træk ved vores kultur

svarende til befolkningssammensætningen 

af etniske minoriteter og personer med ned-

sat erhvervsevne. Det giver inspiration for al-

le medarbejdere at møde andre kulturer og at 

se sin virksomhed være bevidst om, at der er 

en plads til alle.

Ledelsen forsøger også at inspirere medarbej-

derne til at gøre en ekstra indsats - ikke nød-

vendigvis ved at lægge flere timer i arbejdet, 

men også ved at udvise ekstra omhu og ved 

at indgyde en vis stolthed over det job, man 

udfører. Det forum, som oftest benyttes, er 

det månedlige dialogmøde.

Det er Eurofins’ vision at være verdens førende 

laboratorium, og hos Eurofins Miljø arbejder 

vi målrettet med at være hele Danmarks miljø- 

laboratorium. Vi arbejder for at have kunden i 

fokus og leve op til de forventninger, der na-

turligt vil være, når man markedsfører sig som 

”- hele Danmarks miljølaboratorium”. 

For medarbejderne betyder det, at man altid 

sørger for, at man kan stå inde for de arbejds-

opgaver, man udfører - både med hensyn til 

kvaliteten af det udførte arbejde og levering 

af resultater indenfor den aftalte tidsfrist. 

Hos Eurofins tilstræbes det, at der skal væ-

re plads til alle, og at man er bevidst om sit  

sociale ansvar. Målet er at have ansat en andel 

Hanne H. Hansen

Kundechef

Birgit Hansen, 

Laborant, Organiske Mi-

kroforureninger

”Jeg har det sådan, at jeg 

er glad for vores virksomheds 

vision og mission. Jeg tror på, 

at den indsats, vi gør, bidrager 

til et bedre miljø ved at skaffe et 

sikkert beslutningsgrundlag for 

de instanser, der skal tage be-

slutninger om miljøet. Det gør, 

at jeg føler, at mit arbejde giver 

mening - også i en større sam-

menhæng.”

”For mig er jobbet ”ikke bare 

et job,” da jeg synes, at vi har vig-

tige opgaver her på stedet. Vi un-

dersøger om vores omverden er 

forurenet. Her er der mulighed for 

at forny sig, idet der er mange for-

skellige afdelinger, man kan søge 

udfordringer i, hvis man vil. Her er 

ansat personer med anden etnisk 

herkomst end dansk. Det gør, at 

man også får mulighed for at stif-

te bekendtskab med andre kul-

turer – noget man ellers ikke får 

”serveret”. Man opsøger det ikke 

normalt efter arbejdstid som et-

nisk dansker.”
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Dialogmødet benyttes også til at give medar-

bejderne følelsen af at være på samme hold, 

og holdånden bliver plejet. Herude vestpå er 

det nok ikke så ofte, at man klapper ad sig selv, 

men vores direktør har fået medarbejderne til 

at klappe ad sig selv - mere end en gang.

Holdånden går igen, når medarbejdere står i 

en situation, hvor det måske kan være svært 

at tackle job og familie samtidig med sygdom 

eller et dødsfald.

Katrine Sejling Henriksen, 

Produktionsudviklings-

tekniker, Systems Support

Birgitte Thomsen,

Laborant, Vandafdelingen

”Jeg har været glad for den 

måde, Eurofins har tacklet min 

mands sygdom på. Min mand fik 

PTSD som følge af voldsomme 

oplevelser på sin arbejdsplads i 

Kriminalforsorgen, og han har 

været indlagt to gange på psyki-

atrisk afdeling. Det har været en 

hård belastning for vores fami-

lie, men i tiden omkring indlæg-

gelserne fik jeg noget råderum, så 

jeg selv kunne gå til og fra arbej-

det, som det passede ind. At jeg li-

ge kunne gå en time før fyraften, 

var medvirkende til, at jeg ikke 

behøvede at sygemelde mig i den 

svære tid. Det har været en stor 

lettelse for mig midt i det kaos, 

der var på daværende tidspunkt”

”Vi er meget målbe-

vidste, når der er noget, 

der skal indføres eller for-

bedres - fx leveringstider, 

integration af nye aktivi-

teter mv. Vores arbejds-

plads er samtidig meget 

fleksibel. Vi har som med-

arbejdere mulighed for at 

skifte afdelinger, er med-

bestemmende til vores 

arbejdstider og får gode 

udviklingsmuligheder”
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Integritet

• Vi vil handle etisk korrekt i vores professio-

nelle og økonomiske aktiviteter 

• Vi vil vise vores kunder og medarbejdere 

respekt 

• Vi vil handle ud fra ansvarlige miljøpolitik-

ker

Værdierne er ikke kun kendt af alle i virksom-

heden – de bliver også efterlevet i alle vores 

handlinger og aktioner med kunder, medar-

bejdere, ejere og leverandører. 

Se på de efterfølgende sider, hvad vores kun-

der mener om os. 

Værdierne hænger overalt i virksomheden, de 

er en del af HR’s introduktion for nye medar-

bejdere og samtidig 

er de en del af den år-

lige trivselsundersø-

gelse, hvor de bli-

ver drøftet som del 

af opfølgningspro-

cessen. 

Kunden i fokus

• Vi vil levere vores ydelser til kundens til-

fredshed, idet vi vil lytte til og mere end 

blot leve op til deres forventninger

• Vi vil med vores ydelser skabe merværdi for 

vores kunder

• Vi vil søge innovative løsninger for deri-

gennem at hjælpe vores kunder med at nå 

deres mål 

Kvalitet

• Vi vil levere kvalitet i alt, hvad vi gør, og 

levere korrekte resultater til tiden 

• Vi vil anvende de mest hensigtsmæssige 

teknologier og metoder 

• Vi vil løbende forbedre vores metoder eller 

skifte til bedre 

Medarbejdere og kompetence

• Vi vil ansætte talentfulde og kompetente 

medarbejdere 

• Vi vil investere i uddannelse og skabe gode 

karrieremuligheder 

• Vi vil være opmærksomme på at belønne 

og opfordre til at gøre en særlig indsats 

Værdierne på vores arbejdsplads

mtidig

en år-

rsø-

bli-

del

o-
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Værdier - her nogle eksempler på, hvad vores kunder mener om os

at ændre tidspunkt for prøvetagning. Firmaet er 

også lydhør, hvis vandværket har særlig ønsker 

fx prøvetagningssteder hos forbrugere.

Kontakter vi Eurofins med spørgsmål til analyse-

rapporterne, bliver der gjort meget ud af at for-

klare og gøre rede for vores uvished.

 

Undertegnede er i bestyrelsen for Vandrådet i 

Favrskov. Her har vi lavet en fælles prisaftale for 

analysearbejdet for vandværkerne, som er med 

i Vandrådet. 33 vandværker er tilsluttet ordnin-

gen.

 

Samlet set synes vi, at Eurofins er en meget god 

samarbejdspartner.”

”Laurbjerg Vandværk har brugt Eurofins i mere 

end 15 år, og vi har været meget godt tilfreds 

med samarbejdet og med det arbejde, Eurofins 

udfører for os.

Der er altid personale fra vandværket til stede, 

når der bliver taget prøver. Her kan vi se perso-

nalet fra Eurofins er meget omhyglig med prøve-

tagningen og behandlingen af prøverne.

Ringer vi til Eurofins, er det altid flinke medarbej-

der i omstillingen man kommer til at tale med. 

Disse medarbejdere giver en god service med 

besvarelse af enkle spørgsmål eller omstilling til 

rette person, som man kommer hurtigt igennem 

til.

Fleksibiliteten i Eurofins er god. Passer tidspunk-

tet for prøvetagningen ikke, er Eurofins flinke til 

Laurbjerg Vandværk udtaler:
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TRE-FOR Vand A/S
Charlotte Schmidt, Ingeniør

”Vi bliver altid mødt af venlige og hjælpsom-

me medarbejdere og får en super behand-

ling. I tilfælde af specialopgaver er der altid 

medarbejdere, der gerne deler ud af deres vi-

den og erfaring, så opgaven bliver løst bedst 

muligt. Det er en stor hjælp for TRE-FOR Vand 

at kunne følge sine vandanalyser via Pais’en 

- og derved have mulighed for at agere, før 

prøven er færdiganalyseret og godkendt.”

Esbjerg Forsyning A/S
Janina Wedler, Laborant

”Vi er meget tilfredse med vores samarbej-

de med Eurofins. Medarbejdere fra Eurofins 

er der altid for os, og de forsøger at finde den 

bedste løsning. De tager hånd om kunderne, 

hvilket er medvirkende til et godt og effek-

tivt samarbejde. Det er dejligt, at vi kender 

vores kontaktperson. Dermed er vi ikke i tvivl 

om, hvem vi skal tale med - eller om aftaler-

ne bliver holdt.”
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RGS 90 A/S København        
Søren Refsgaard                    , Koncerndirektør, MBA                         

Vores samarbejde med Eurofins Miljø er meget tilfredsstillende.

Eurofins formår at tilpasse de efterspurgte ydelser til vores behov næsten 100 %, hvilket 

i sig selv er bemærkelsesværdig for en standardiseret og certificeret virksomhed. Vi har 

så godt som aldrig oplevet fejl i de ydelser, vi modtager - og er det alligevel en sjælden 

gang sket, er denne blevet rettet, hurtigt, effektivt og uden diskussion. 

Tonen mellem vores og Eurofins Miljøs medarbejdere på alle niveauer er ualmindelig 

god og kan næsten beskrives som familiær, uden at dette påvirker den respekt, enhver 

kunde bør have hos leverandører. Vi opfatter den gensidige dialog som respektfuld på 

begge sider.

Top- og funktionsledelsens venlighed, servicemindedhed og kompetence opfatter vi 

som fuldt ud implementeret i virksomheden. Hertil kommer, at samarbejdet til stadig-

hed udvikles med henblik på at skabe værdi hos såvel Eurofins Miljø som hos os som 

kunde.
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Orbicon
Tove Nyegaard, Afdelingschef                         

I Orbicon har vi et fint og udviklende samarbejde med Eurofins, som er kendetegnet ved 

at være et godt og professionelt analyselaboratorium med stor ekspertise. Vi oplever at 

Eurofins har en stor vilje til at hjælpe os med alle typer analysearbejder lige fra standar-

danalyserne til de mere specielle analyser, som vi efterspørger. Samarbejdet foregår i en 

god dialog, hvor både ros og ris håndteres på en fin og konstruktiv måde.



- 16 -

virksomheden har mulighed for at søge nye 

udfordringer i Eurofins Gruppen. Alle kan 

komme med indlæg til bladet, og jævnligt op-

fordres alle til at huske på det og gøre brug af 

bladet. Eksemplarer af bladet ligger i alle kan-

tiner - det bliver sendt pr. mail til de af vores 

medarbejdere, som arbejder ude i felten - og 

herudover sørger HR for at informere om ud-

givelsen, og at bladet er tilgængeligt på vores 

HR portal.

Vores direktør holder hver måned et dialog-

møde, som er et åbent møde for alle medar-

bejdere. På dialogmøderne informeres blandt 

andet om økonomi, salg, kvalitet, produktion, 

HR og nye tiltag/beslutninger. Senest har vi 

for at skabe en større forståelse af vores fælles 

afhængighed af hinanden haft en præsenta-

tionsrunde af de forskellige afdelinger (hvem 

er vi, hvad laver vi, og hvor ligger fokus hos 

os lige nu). Alle medarbejdere kan frit stille 

spørgsmål og komme med ønsker til emner, 

som kan tages op på møderne.

Ud over dialogmøderne indkalder topledelsen 

til ekstraordinære møder eller informerer via 

mail, når der er behov for det.

I alle afdelinger holdes der med forskellige  

intervaller afdelings- og teammøder. Nogle af-

delinger holder ugentlige møder, andre hver 

14. dag. Det generelle billede er minimum et 

møde månedligt.

Vi har et fælles informationsblad ”Onsdag 

Morgen”, som udkommer onsdag hver 14. 

dag. Bladet indeholder alle mulige informa-

tioner og historier fra de forskellige Eurofins 

selskaber og afdelinger. Bladet bruges lige- 

ledes til at opslå stillingsannoncer, så alle i 

Information fra ledelsen

Bilag:  Præsentation af Metalafdelingen
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ste informationer, som er blevet lagt på vores 

HR portal. På HR portalen findes alle oplysnin-

ger om medarbejderforhold - herunder

• Overenskomster og lokalaftaler

• Personalehåndbog og velkomstmappe

• Organisationsplaner - herunder også SU- 

og Sikkerhedsorganisation

• Onsdag Morgen 

• Vores HR politikker og værktøjer

• Resultaterne fra tidligere trivselsunder-

 søgelser

….og meget andet

”Jeg opfatter dialogmøderne

som åben kommunikation. 

Der er kort direkte mundtlig 

vej til direktøren en gang 

månedligt. Intet er for stort 

eller småt for Karsten – og han 

er seriøs og samtidig uformel, 

ikke selvhøjtidelig og bestemt 

afslappet i sin mødeform”

Hver måned samler vi informationerne sam-

men og sender dem til vores kolleger, som er 

på barsel eller er langtidssyge, så de kan følge 

med i, hvad der sker på arbejdspladsen. Sam-

tidig sørger den nærmeste leder for, at der  

løbende kommunikeres til fraværende kolle-

ger om afdelingsrelaterede ændringer. 

HR sørger for pr. mail at informere om alle ny-

ansættelser og fratrædelser, besøg i huset af 

uddannelsesinstitutioner, medarbejdere i job 

prøvning eller praktikanter samt øvrige HR til-

tag og informationer - herunder om de sene-

Bilag:  Eksempler på  information:

 Onsdag Morgen, HR informationer, D4 HR portal

Dorte Søndergaard 

Hansen,

 Kundeservice-

medarbejder, Kundecenter

”Ledelsen deler infor-

mationer med medarbejder-

ne - især på dialogmøder, 

hvor der kan komme både 

gode, men også dårlige ny-

heder. HR sender også perso-

naleinformation, hvor man 

beskriver de gode, men også 

dårlige oplevelser, nyheder 

og informationer. Min for-

nemmelse er, at ledelsen er 

meget åben og positiv med 

hensyn til at dele disse ting 

med medarbejderne. Man fø-

ler sig altid godt informeret 

om tingenes tilstand”

Finn Engstrøm, Måletekniker, Monitering
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”Topledelsen er rigtig god til at holde dialogmøder en gang om måneden. 

Det gør, at vi er med på, hvordan det går - og hvad der sker. I et tidligere 

firma, hvor jeg var ansat, var der kun informationsmøde ca. to-fire gange 

årligt - og kun når der var noget negativt at fortælle. Her er det mest 

positive oplevelser vi får – fordi der ikke er ret meget negativt at sige om 

Eurofins – det fremmer motivationen”

Birgit Hansen,Laborant, Organiske Mikroforureninger
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Medarbejderinvolvering

Vi har dialogmøder, afdelings- og teammøder, 

trivselsmøder, medarbejderudviklingssamta-

ler samt SU- og sikkerhedsmøder. Vi har derfor 

mange muligheder for at komme frem med 

de ting, som vi ønsker, at ledelsen skal lytte til. 

Ud over de forskellige fora og kanaler, vi har til 

rådighed for at stille spørgsmål eller forslag/

idéer til topledelsen og vores nærmeste leder, 

så har vi også mulighed for at tale med vores 

tillids- og sikkerhedsrepræsentanter eller HR 

om forhold på arbejdspladsen. 

Medarbejderne i Eurofins Miljø har mulighed 

for at få ledelsen i tale og stille spørgsmål, og 

ledelsen vil gerne lytte til de spørgsmål, der 

bliver stillet - og de bliver besvaret.

”Vi har som medarbejdere en 

positiv følelse af, at vi bliver 

hørt i de spørgsmål og forslag, 

som vi stiller til ledelsen på al-

le niveauer i virksomheden”

Vi kan til enhver tid gå hen og banke på døren 

og høre, om de lige har et øjeblik, hvilket jo er 

den hurtigste vej. Hvis de ikke er i huset, så er 

der mulighed for at ringe eller sende en mail. 

Der kommer altid et svar retur, og det er rart 

at ledelsen lytter til ens problemer og forslag.

Hvis man ønsker at være med i et projekt, del-

tage i et kursus eller en messe - eller ønsker 

et andet arbejdsområde eller jobfunktion, så 

er ledelsen i afdelingen og topledelsen gode 

til at lytte til de forskellige ønsker og derefter 

komme med løsningsforslag.

Birgit Fredslund, Kundeservicemedarbejder, Kundecenter

Jes Leisgaard Poulsen, 

Sektionsleder, 

Organiske 

Mikroforureninger

”Det månedlige dia-

logmøde i Eurofins Mil-

jø gør, at informationen 

fra topledelsen er god, og 

det er samtidig let for al-

le medarbejdere at få svar 

på spørgsmål. Generelt 

er der meget kort afstand 

mellem topledelsen og 

medarbejdere. Er der no-

get man savner svar på, el-

ler er der en god idé, man 

gerne vil have videre i sy-

stemet, er det altid muligt 

at gå direkte til ledelsen”



- 20 -



- 21 -

”Vi har haft stor 

succes med vores 

deltagelse i syge-

fraværsprojektet, 

som blev lance-

ret af DI og CO-In-

dustri i 2007. Seks 

danske virksom-

heder deltog i 

projektet. Jeg tror, 

det vigtigste er, at 

vi fra starten har 

inddraget og in-

volveret medar-

bejderne i pro-

jektet og har haft 

klare målsæt-

ninger”

Anita Lindhart,HR chef

Karsten Jørgensen, Adm. Direktør

”I en tid, hvor virksomheder indenfor samme branche ligner hinanden mere 

og mere for såvidt angår deres langsigtede mål, strategier, handlinger, orga-

nisationsstrukturer, teknologier, serviceydelser og produkter er der ikke mange 

områder tilbage, hvor man som virksomhed for alvor kan differentiere sig fra 

konkurrenterne. 

 

Der er imidlertid især ét område tilbage: virksomhedskulturen. Den er uhyre 

vanskelig at kopiere og nærmest umulig at indhente, hvis man som konkurrent 

først er kommet bagud. Vi har derfor arbejdet intenst med vores kultur igen-

nem en årrække med henblik på at skabe en vindermentalitet, fordi vi tror på, 

at en helt grundlæggende vindermentalitet skaber sejre, store såvel som små. 

Og fordi vi tror på, at store såvel som små sejre skaber et betydeligt organisa-

torisk overskud, der sikrer fokus i dagligdagen og en konsistent, meget høj yde-

evne som ikke bare er selvforstærkende men som også i høj grad værdsættes 

af vores kunder. Vi er fx kommet så langt i dag, at vi er i stand til at dokumen-

tere, at en meget høj trivsel og motivation reducerer sygefraværet og persona-

leomsætningen markant, og at disse i kombination skaber kraftige forbedrin-

ger af produktiviteten. Deri ligger selvsagt en stor konkurrencemæssig fordel.

Vort arbejde med at skabe en vinderkultur er forankret i det helt basale princip, 

at fælles succes hviler på gensidig tillid og respekt. Og på et ubønhørligt gen-

sidigt krav om hurtig og effektiv udførelse af store såvel som små handlinger. 

Vores indsats i den forbindelse har fx medført, at alle medarbejdere er med til 

at identificere virksomhedens største strategiske udfordringer, formulere stra-

tegierne og definere de vigtigste handlinger i bestræbelserne på at nå de fast-

lagte mål. Det medfører også, at medarbejderne løbende holdes orienteret om 

fremdrift og resultater og tages med på råd i kritiske situationer. Og at afstan-

den mellem ledelse og medarbejdere holdes så kort som overhovedet muligt i 

en atmosfære, hvor intet er helligt, hvor ledelsen er maksimalt tilgængelig - og 

hvor medarbejderne har modet til at sige og gøre lige netop det de mener er 

nødvendigt, fra time til time, med den fælles succes for øje”

Bilag:  Artikel 12. oktober 2009 ”Sundhedsfremme kræver mere end fitnesscentre”.
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Påskønnelse og anerkendelse

Eurofins Miljø viser blandt andet sin påskøn-

nelse og anerkendelse på følgende måder:

• Vi har alle de sidste 2 år fået bonus for 

 vores ekstraordinære indsats for virksom-

heden

• Vi får ros og påskønnelse verbalt både fra 

topledelse, nærmeste leder og kolleger

• Ved flere forskellige lejligheder har vi fået 

chokolade, blomster, vin, t-shirts, fleece-

trøjer mv.

• Vi har mulighed for at forhandle os frem til 

noget ekstra (mere i løn som kvalifikations-

tillæg), hvis vi yder en stor indsats

• Ledelsen har ved flere lejligheder arrange-

ret fester, og der bliver ydet til-

skud til forskellige 

team-arrangementer 

i de respektive afde-

linger (lige fra go-cart, 

bowling til tapas-kur-

sus og middage sam-

men)

Jes Leisgaard Poulsen, 

Sektionsleder, 

Organiske 

Mikroforureninger

”Eurofins Miljø er en virksomhed, 

der gennem de sidste knap fire år har 

været igennem en rivende udvikling. 

Tilbage i 2006 var det en virksom-

hed ramt af kaos, hvor mange pro-

cesser tog den dobbelte tid af, hvad 

der var nødvendigt - og samtidig var 

det svært at se tilfredsheden i mange 

medarbejdere. Et skift i ledelsen be-

tød, at der kom nye øjne på proble-

merne og en masse nye idéer sprang 

frem. Der var en del skepsis hos man-

ge medarbejdere i starten, men efter-

hånden som man kan se, at virksom-

heden er blevet toptrimmet, og man 

ser, at de mange tiltag har virket, er 

der ikke meget skepsis tilbage. Ledel-

sen kan udstikke mange retningslini-

er, men uden en flok gode medarbej-

dere var vi aldrig kommet så langt, 

som vi er. Det har ledelsen heldigvis 

forståelse for, og medarbejderne er 

de sidste to år blevet belønnet med en 

bonus”

ver ydet til-

,

-

-

som

for

de 

bo
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”Jeg har været med til at mod-

tage bonus for en god indsats. 

Det var et flot tiltag og en god 

måde at vise medarbejderne i 

firmaet, at man sætter pris på 

arbejdsindsatsen”

Thomas Brinch Rødgaard, 

Prøvetager, 

Prøvetagningsafdelingen

Kathrina Rossau Larsen, Prøvetagningskoordinator, 

Prøvetagningsafdelingen

”Det har de seneste år gået 

rigtigt godt i Eurofins - også 

økonomisk. Dette bliver der 

ikke lagt fingre imellem fra 

ledelsens side. To gange har 

firmaet også givet en bonus 

til alle medarbejderne, og de 

har også holdt en kæmpe fest 

for alle medarbejdere, hvilket 

var med til at øge kendskabet 

til kollegerne i de andre afde-

linger”

Bilag:  Diverse eksempler på arrangementer



- 24 -

udviklingstiltag bliver koordineret årligt gen-

nem MUS, men det betyder ikke, at der ikke er 

mulighed for at komme med ønsker om nye 

udfordringer eller kursusdeltagelse i løbet af 

året. 

I forbindelse med MUS er der mulighed for at 

evaluere sin nærmeste leder. Vores ledere op-

fordrer os til at evaluere dem, og der bliver lyt-

tet til den feedback, vi giver dem. 

Ud over de udviklingsmuligheder, som bli-

ver drøftet under MUS, bliver Kompetenceud-

viklingsfonden flittigt brugt af medarbejdere 

til at opfylde specielt personlige udviklings-

ønsker. Ledelsen og HR opfordrer os jævn-

ligt til at gøre brug af kompetenceudviklings-

fonden, og vi kan altid spørge HR, hvis vi har 

spørgsmål eller har brug for hjælp til ansøg-

ningsprocessen. 

I vores virksomhed gør vi også stort brug af in-

terne kurser - specielt på grund af vores bran-

che, hvor det ofte kan være svært at finde de 

rette eksterne kurser. Eksperterne på området 

er allerede i huset. 

Ledelsen opfordrer ligeledes medarbejdere til 

altid at sige til, hvis de har ønsker om nye ud-

Gennem systematisk og målrettet kompe-

tenceudvikling sikrer vi hos Eurofins Miljø, at  

ledere og medarbejdere har de bedst mulige 

faglige og personlige forudsætninger for at 

realisere virksomhedens strategi.

 

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende 

for virksomheden og den enkelte medarbej-

der. Det betyder, at hver medarbejder er med-

ansvarlig for sin egen udvikling.

 

Alle medarbejdere skal have udviklingsmu-

ligheder. Udgangspunktet i enhver kompe-

tenceudvikling er først og fremmest virksom- 

hedens strategiske behov, men der tages videst 

mulig hensyn til medarbejderens personlige 

ønsker og forudsætninger.

 

Alle medarbejdere tilbydes årligt en medar-

bejderudviklingssamtale (MUS), hvor man 

drøfter og fastlægger udviklingsbehovene. 

Under samtalen foretager leder og medar-

bejder en gensidig evaluering, har en dialog 

om nuværende og fremtidige opgaver, fast-

lægger medarbejderens mål/succeskriterier 

- samt ikke mindst identificerer, hvilke kom-

petencer den enkelte medarbejder skal have 

for at være bedst muligt rustet til de frem- 

tidige opgaver. De overordnede kompetence-

Udviklingsmuligheder

Bilag: Kompetenceudviklingspolitik

 MUS værktøjer

 MUS træning

 Information om kompetenceudviklingsfond
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fordringer. Det kan være en anden jobfunk-

tion, samme jobfunktion i en anden afdeling 

eller i et af vores søsterselskaber. Ledelsesfilo-

sofien på dette område er: ”Hellere beholde 

vores gode medarbejdere i Eurofins Gruppen 

end at miste dem”. Det er også årsagen til, at al-

le stillinger i Eurofins Gruppen opslås internt. 

I mange af vores laboratorieafdelinger er 

der etableret rotationsordninger, så vi sikrer  

løbende udvikling af medarbejdernes kom-

petencer - samt lige så vigtigt, afveksling og 

variation i jobbet. 

”Er der et ønske fra med-

arbejderen om udvikling - 

både personligt og fagligt - er 

der god mulighed for det. I de 

små fire år jeg selv har været 

ansat, har jeg fået store mu-

ligheder for at prøve nyt og er 

blevet udfordret meget både 

fagligt og personligt”

Kathrina Rossau Larsen, 

Prøvetagningskoordinator, 

Prøvetagningsafdelingen

”Kompetenceudviklings-

fonden, hvor man kan søge 

om midler til efteruddannel-

se, er et rigtig godt tiltag. Det 

er også min helt klare opfat-

telse, at der er gode mulighe-

der for at forny arbejdsopga-

ver, som jo helt klart er med til 

at udvikle medarbejderne bå-

de personligt og professionelt. 

Personligt synes jeg, at der 

dagligt kommer nye arbejds-

opgaver/udfordringer, som er 

med til at gøre det udfordren-

de, spændende og udviklende 

at møde på arbejde. Det er al-

drig kedeligt”

Linda Thorsgaard Brøndum, Civilingeniør, Monitering
Jes Leisgaard Poulsen, Sektionsleder, 

Organiske  Mikroforureninger

Bilag: Onsdag Morgen, eksempel på stillingsopslag
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”Vi har fået gode personale-

ledere og har fået skabt en 

større forståelse internt. Vi har 

opnået en fælles holdning til, 

hvad god ledelse er, og så har 

vi fået styrket vores fælles kul-

tur og samtidigt fået en leder-

gruppe, der er godt rustet og 

forandringsparat”

Ud over MUS og heraf tilknyttede udviklings-

planer, har alle ledere i Eurofins Miljø gen-

nemgået et omfattende internt lederudvik-

lingsprogram med en 360 graders evaluering 

før og efter. Den afsluttende 360 graders eva-

luering i 2009 dokumenterede en flot frem-

gang. Lederne arbejder nu i samarbejde med 

deres overordnede videre på deres udvik-

lingspotentiale. Ud over ledere deltog en ræk-

ke talenter i programmet – alle har nu nye 

eller højere stillinger i virksomheden. De ef-

terfølgende trivselsresultater har også vist, at 

tilfredsheden med nærmeste leder er blevet 

øget drastisk.

Bilag:  Artikel fra Berlingske Nyhedsmagasin om efteruddannelse

 Lederudviklingsprogram

 Artikel fra Onsdag Morgen om 360 graders evaluering

Anita Lindhart, HR chef
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Omsorg og respekt

Omsorg og respekt er en meget naturlig del af kulturen på vores arbejdsplads.

Vi har mange personalegoder, som viser, at vores arbejdsplads tænker på os som hele mennesker. Her 

nogle eksempler.

Massageordning i arbejdstiden: Forebyggelse og velvære for medarbejderne

Gulerødder i kantinen:  Sund snack om eftermiddagen, når man er ved at gå sukkerkold

God frokostordning:   Stort salatbuffet, hjemmebagt rugbrød osv. Altid et sundt tilbud.

Influenzavaccination:   Et tilbud til medarbejderne

Sundhedsforsikring:   Psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, genoptræning mv.

Kompetenceudvikling:  Gode udviklingsmuligheder

Seniorpolitik:    Seniorkursus, forskellige muligheder for nedtrapning og fortsat 

     tilknytning til arbejdspladsen 

Deltidsansættelser:   Medarbejderfleksibilitet

Flekstidsordning:   Medarbejderfleksibilitet

Personaleforening:   Fællesskab på tværs af afdelinger

Foredrag:    Sunde kostvaner, arbejdsglæde, stressforebyggelse mv.

Vivi Handberg, 

Kundecenterchef, 

Kundecenter

”Mange medarbejdere i vores afdeling har en hjem-

mearbejdsplads, som har stor betydning for afdelingen, idet 

jeg oplever en meget høj fleksibilitet. Vi har en seniorpolitik, 

som blandt andet giver seniormedarbejdere mulighed for at 

arbejde mindre eller på tidspunkter, som passer ind i livet. 

Denne ordning er seniorer meget glad for. Der afholdes so-

ciale arrangementer for hele virksomheden (sommerfest og 

julefrokost). Men der er også mulighed for, at de enkelte afde-

linger kan afholde et mindre arrangement én gang om året”
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melle politikker, som blot er en integreret del 

af vores kultur, og som falder os helt naturligt. 

Formålet med omsorgspolitikken er at frem-

me et godt arbejdsmiljø med både fysisk og 

psykisk trivsel for medarbejderne. Herudover 

har politikken til formål at give ledere og HR et 

værktøj til håndtering af de forskellige situati-

oner, som kan opstå - samt at give alle medar-

bejdere et indblik i, hvor man kan henvende 

sig, og hvilken support virksomheden tilby-

der, hvis man kommer ud for en af de situatio-

ner eller lignende, som politikken omhandler.

Omsorgspolitikken indeholder:

• Sundhedspolitik

• Graviditetsbetinget sygdom

• Stresspolitik

• Politik mod mobning

• Seniorpolitik

• Kommunikation & information

• Dødsfald / alvorlig sygdom i familien

• Information om sundhedsforsikring

• Fraværsmelding

• Fraværspolitik

På sundhedsområdet er der sat mange tiltag 

i gang.  Det har været vigtigt for os som ar-

”Super god idé med sund-

hedstjek ganske frivilligt. Det 

var simpelthen et godt tilbud, 

som rigtig mange tog imod. 

Det var så fint, at der kom en 

opfølgning, så man ligesom 

havde en mulighed for at prø-

ve at lave om på nogle ting. I 

samme periode blev der åb-

net op for de danske vægt-

konsulenter, som var et fint til-

bud. Jeg følte virkelig, at min 

arbejdsplads ville hjælpe mig 

ved at gøre det gode tilbud 

om vægttab nemmere tilgæn-

geligt”

Ledelse og medarbejdere har i fællesskab ud-

arbejdet en omsorgspolitik, som beskriver 

nogle af de hensyn, vi tager til hinanden som 

individer. Herudover er der selvfølgelig ufor-

Iben Rosendal, Laborant, Metalafdelingen
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bedre til selv at sige fra og til, og kollegerne 

tager et stort ansvar med at hjælpe hinanden. 

De er også gode til at gøre ledelsen opmærk-

som på trivselsproblemer eller lignende, så 

vi sammen hjælper hinanden med at løse de 

problemstillinger, der dukker op. 

bejdsplads at sende de rigtige signaler og gøre 

en aktiv indsats på sundhedsområdet med 

henblik på at forebygge sygdom.

”Medarbejderne er blevet bedre til 

selv at sige fra og til, og kollegerne 

tager et stort ansvar med at hjælpe 

hinanden”

Omsorgspolitikken og de mange efterfølgen-

de tiltag er resultat af en beslutning i 2007 om 

at deltage i et sygefraværsprojekt (DI/CO regi) 

sammen med seks andre danske virksomhe-

der. Projektperioden var to år, og projektgrup-

pen på vores arbejdsplads bestod af et bredt 

udsnit af medarbejdere samt repræsentan-

ter fra ledelsen. Alle medarbejdere er løben-

de blevet informeret om projektets fremgang. 

Projektet har medvirket til positive resultater 

- ikke kun vedrørende sygefravær, trivsel og 

personaleomsætning, men lige så vigtigt så 

er alle opmærksomme på, at vi har et fælles 

ansvar for at hjælpe hinanden. 

Ledelsen er meget opmærksom på medar-

bejdernes signaler. Medarbejderne er blevet 

Hans Christian 

Rasmussen, 

Prøvetager, 

Prøvetagningsafdelingen

”Jeg hører til dem, som var 

med på seniorkursus. Det var et 

særdeles godt kursus. Der blev 

virkelig fortalt alt om de forskel-

lige pensionsordninger, og hvor-

dan de fungerer - ligeledes om 

folkepensionen, hvad man kan 

forvente at få udbetalt. Jeg tror, 

at mange blev forbavset over, at 

der sker reduktioner i folkepensio-

nen, når man også har andre ind-

tægter. Alt dette har ført til, at jeg 

har været i min bank til en samta-

le om min egen pension, og den 

samtale har kun bekræftet mig i, 

at vi fik mange gode oplysninger 

på seniorkurset. Mit helhedsind-

tryk af seniorkurset er, at alle fik 

sig en god viden med derfra - kan 

kun anbefale at lave et lignende 

kursus igen for kommende senio-

rer. Jeg føler mig godt forberedt, 

når jeg skal på pension om et år”

Bilag:  Omsorgspolitik 

 Sygefraværsprojekt: Information, præsentationer og slutrapport
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Som del af omsorgspolitikken holder arbejds-

pladsen omsorgssamtaler med medarbejde-

re. Samtalerne finder ikke kun sted ved et højt 

eller ændret sygefraværsmønster, men også i 

tilfælde hvor:

• En medarbejder synes at mistrives

• En medarbejder i stigende grad isolerer sig

• En medarbejder udviser stresssymptomer 

eller tegn på mobning

• En medarbejder ofte beklager sig over ar-

bejdsforholdene

• En medarbejder oplever dødsfald eller 

alvorlig sygdom i den nærmeste familie

I virksomheden er der flekstidsordning, som 

gør det muligt at møde tidligere eller senere 

eller afspadsere, når der behov for det. Det 

gør det nemmere at få hverdagen til at hænge 

sammen for mange medarbejdere. Virksom-

heden er også meget åben for deltidsansæt-

telser (det kan være generelt, men også hvis 

man som medarbejder i en periode ønsker at 

gå ned i tid). 

Omsorgspolitikken er vores formelle politik til 

at bakke medarbejdere op i svære tider, men 

overalt på arbejdspladsen er der uformelle po-

litikker, fordi vi alle er bevidste om at hjælpe 

hinanden og ved, at der ikke er to situationer, 

som er ens.

Bilag:  Invitation og program for seniorkursus

Kaj Gjesing, 

Prøvetager, 

Prøvetagningsafdelingen 

”Eurofins havde indbudt til seminar for sine ældre medarbejdere. Når man nærmer sig det 

tidspunkt, hvor man skal på efterløn eller pension, tænker man ofte: Hvad skal jeg få tiden til at 

gå med, hvilke rettigheder har jeg, og hvordan er min økonomi (hvilket de fleste nok har klarhed 

over via deres pengeinstitut). Dagsordenen lød meget spændende. Efter velkomst og morgen-

mad var vi klar til at høre om mental forberedelse, hvordan forholder vi os optimalt til livet og 

udfordringer efter et langt arbejdsliv. En konsulent fra ældresagen fortalte om de tilbud de hav-

de, en tidligere luftkaptajn om hvad han brugte sin tid på. Repræsentanter fra Dahlberg fortalte 

om jura, arv og testamente, sociale ydelser – ting, som er vigtige at have i orden. Derudover hør-

te vi om, sociale ydelser ved en socialrådgiver fra ældresagen - for nogle et tørt emne, men fore-

dragsholderen havde en god og spændende måde at fortælle om det. Til sidst repræsentanter fra 

Dahlberg om pensionsforhold. Det var en spændende og indholdsrig dag. Det var rigtigt godt, at 

ægtefællen var inviteret med. Et rigtigt godt initiativ.” 
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• At opmuntre medarbejderen under syg-

domsforløbet til at komme ud og gå en tur 

i den friske luft hver dag

• At reducere jobfunktionen i en periode

• At aftale langsom genoptrapning på 

arbejdspladsen

• At aftale nyt tidspunkt for hvornår vi 

mødes igen

Formålet med omsorgssamtalen er både at 

forebygge sygdom og sikre, hvordan vi bedst 

muligt får sygemeldte medarbejdere tilbage 

på arbejde igen samt sikre deres fastholdelse 

på arbejdsmarkedet. Samtalen har også til 

formål at give medarbejdere et indblik i, hvil-

ken support virksomheden tilbyder - samt at 

få løst eventuelle arbejds- eller trivselsmæs- 

sige problemer. 

Samtalerne munder som regel ud i konkrete 

aftaler mellem parterne. Eksempler på aftaler 

kan være:

• At sikkerhedsgruppen kontaktes med hen-

blik på gennemgang af arbejdsmiljøet

• At arbejdet eller arbejdstiden tilrettelæg-

ges anderledes

• At medarbejderen afholder ferie eller af-

spadsering med henblik på at afklare pri-

vate forhold

• At virksomheden yder hjælp og støtte til 

medarbejderen i form af eksterne eksper-

ter gennem medarbejderens sundhedsfor-

sikring (kiropraktor, fysioterapeut, psyko-

loghjælp mv.)

Bilag: Træning i Omsorgssamtaler. 

 Artikel om Eurofins Miljø ”Det psykiske arbejdsmiljø går på to ben” – DA

Iben Rosendal,

Laborant, 

Metalafdelingen

”Jeg mistede min 

far i januar 2009. Han bo-

ede i Frederikshavn, og 

forud for dødsfaldet fulg-

te svær sygdom. Jeg fik af 

min leder helt frie hænder 

til at komme og gå. Det er 

i forvejen en hård periode, 

men jeg følte stor forstå-

else fra min leder og kol-

leger, og syntes selv, jeg 

kom nemmere igennem, 

fordi der ikke var noget 

pres eller nogen forvent-

ninger til mig i den perio-

de”
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Eurofins Miljø er en mangfoldigt sammen-

sat arbejdsplads, hvor vi arbejder med de tre 

mangfoldighedsprincipper:

Rettighedsprincip:

Bevidst arbejde for at forhindre diskrimination 

og sikre ligebehandling af alle i alle faser af 

ansættelsesforholdet.

Opfølgning på omsorgssamtalen og eventu-

elle aftaler varetages af lederen og HR. Alle  

ledere med personaleansvar får træning i af-

holdelse af omsorgssamtaler af HR. 

Medarbejderen er til enhver tid velkommen til 

at tage en bisidder med til samtalen, hvilket 

ofte sker. Det kan være ægtefællen, en kolle-

ga, tillidsrepræsentanten eller sagsbehandle-

ren fra kommunen. Poulina Andersen, Laborant, 

Mikrobiologisk Afdeling

Kirsten Bak, 

Laborant, 

Mikrobiologisk Afdeling

”En kæmpe ros til arbejds- 

pladsen under mit længere-

varende sygdomsforløb. Der 

var en enestående forstå-

else for, hvad jeg var igen-

nem. Der blev virkelig taget 

hånd om mig og gennem 

sundhedsforsikringen kom 

jeg hurtigt under psykolog-

behandling, hvilket var en 

kæmpe hjælp. Jeg fik samti-

digt den tid, der skulle til, før 

jeg startede på arbejde igen. 

Jeg startede på nedsat tid, 

hvorefter jeg stille og roligt 

kom op på fuld tid.

Den forståelse, der har været 

hele vejen igennem sygdoms- 

forløbet er helt ubeskrive-

lig, og har i den grad hjulpet 

med til at komme videre”

”I forbindelse med kik-

kertundersøgelse af mit 

knæ og konstatering af 

begyndende slidgigt hav-

de min sikkerhedsrepræ-

sentant og sikkerhedschef 

sørget for, at der var en fy-

sioterapeut, som kunne 

vejlede mig i mit arbejde 

med hensyn til arbejdsstil-

ling. Ligeledes var der stil-

let to stå-støtte-stole frem 

til afprøvning. Alt dette 

har gjort min hverdag me-

get nemmere efter opera-

tionen”

Bilag: Artikel med Poulina i Jyllandsposten 

 (del af Beskæftigelsesministeriets oplysningskampagne)

 Se også filmklip på www.sygmedjob.dk
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”Jeg nyder at arbejde på en ar-

bejdsplads, hvor jeg møder så 

mange kompetente personer 

med meget forskelligartet fag-

lig baggrund og personlighe-

der – det giver mig et modspil 

til selv at udvikle mig både 

fagligt og personligt. Derud-

over har jeg profiteret af vo-

res virksomheds størrelse, idet 

det er nemt at få nye faglige 

udfordringer, når jeg har haft 

brug for det – det er bare at 

åbne munden”

Personaleudvikling og fastholdelse, her-

under kompetenceudvikling, karriereforløb, 

lederuddannelse, udviklingssamtaler, senior-

politik, fratrædelsesinterviews mv. 

Psykisk arbejdsmiljø, herunder sociale ar-

rangementer, konflikthåndtering, introdukti-

on af nye medarbejdere, håndtering af syge- 

fravær, stressforebyggelse, sundhed, APV, triv-

sel mv. 

Ressourceprincip:

Bevidst ressourceorienteret arbejde med for-

skelle i alle af aspekter af virksomhedens virke 

(ansættelse, åbne muligheder for læring, bred- 

de i virksomhedens kompetencer mv.)

Resultatprincip: 

En resultatorienteret proces med mål for, hvor 

langt man vil nå, og hvordan kulturen og de 

organisatoriske rammer understøtter mang-

foldighed. 

Eksempler på virksomhedens mangfoldig-

hedsledelse er blandt andet:

Rekruttering, hvor vi opfordrer alle til at søge 

uanset race, farve, religion, handicap og alder. 

Arbejdets organisering, hvor vi tager hensyn 

til medarbejdernes individuelle behov, her-

under etablering af hjemmearbejdspladser, 

flekstidsordning, deltidsansættelser, skåne-

jobs mv. 

Bilag: Præsentation ”Mangfoldighedsledelse hos Eurofins Miljø”

Hanne Hedstrøm Hansen, Kundechef,  Salgsafdelingen
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Organisation/ledelse. Vi har en åben og flad 

ledelsesstruktur baseret på anerkendelse,  

respekt, indflydelse, dialog samt stort kommu-

nikations- og informationsflow. Vores politik- 

ker og værdier underbygger ledelsesstruktu-

ren, og der er klare mål for at sikre, at vi efter-

lever vores værdier og lever op til vores socia-

le ansvar.

Bilag: Miljømål 

 Artikel i Laboranten om arbejdsmiljø og bløde værdier

 Eksempler på social ansvarlighed

Anders Svaneborg, 

Sektionsleder, 

Metalafdelingen

Anita Lindhart, 

HR-chef

”Eurofins Miljø viser 

en høj grad af socialt an-

svar. Vi går positivt ind i 

ordninger med flexjob, ar-

bejdsprøvninger, støtte til  

langtidssyge, og vi ansæt-

ter gerne medarbejdere 

med anden etnisk her-

komst end dansk - både til 

elev- og faste stillinger”

”Gensidig tillid, respekt og 

dialog er nøgleordene i vo-

res virksomhed”
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”Jeg kommer fra Bosnien og har boet otte 

år i Danmark. I Bosnien arbejdede jeg som 

politimand i 11 år. Da jeg kom til Dan-

mark, gik jeg på sprogskole og fik herefter 

arbejde på slagteri, hvor jeg arbejdede i fi-

re år. Efter hårdt arbejde på slagteri fik jeg 

ondt i skulder og ryg, så jeg gik til behand-

ling og blev sygemeldt. 

Jeg var sygemeldt næsten tre år, og jeg 

kan aldrig glemme den hårde tid og dår-

lige oplevelse, som jeg har haft. Jeg har al-

drig før været syg i længere tid, så i den pe-

riode tænkte jeg tit, at jeg aldrig kommer 

tilbage på arbejdsmarkedet. 

Efter tre år og forskellige behandlinger 

hos læge og operation i venstre skulder 

blev det bedre. En dag arrangerede kom-

munen et møde med Eurofins Miljø i Ve-

jen, hvor jeg fik håbet tilbage om en bedre 

fremtid. Da jeg var til samtale bemærkede 

jeg, at personerne var meget flinke, og jeg 

følte, at jeg ville være meget heldig, hvis 

jeg fik arbejde der. Den samtale var så vig-

tig, for den drejede sig om min fremtid. Ef-

ter mødet kom det øjeblik, som jeg aldrig 

glemmer. Medarbejderne fra Eurofins Mil-

jø sagde, at de gerne ville have, at jeg ar-

bejdede hos dem. Jeg var meget glad, det 

betød meget for mig. Nu har jeg arbejdet 

over et år i virksomheden, og jeg er me-

get tilfreds. Vi har et godt samarbejde, re-

spekt, hjælper hinanden og mange positi-

ve ting, som jeg ikke kan beskrive her, for 

det tager lang tid. På grund af det synes 

jeg, at min arbejdsplads er den bedste ar-

bejdsplads”

Ekrem Stabancic, 

Laboratorieassistent, 

Organiske 

Mikroforureninger
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Fællesskab og fejring af succeser

betaler det samme beløb som medarbejder-

ne. Vores personaleforening laver nogle fan-

tastiske arrangementer, som tilgodeser os alle 

- og tilslutningen er stor. Det er lige fra fester 

til deltagelse i firmaidræt og motionskampag-

ner.

Ledelsen giver ud over fester og dialogmøder 

desuden mulighed for afdelingsvise teamar-

rangementer for at styrke sammenholdet i de 

respektive afdelinger. 

Sidste år var der et ønske fra medarbejderne 

om et Åbent Hus arrangement, hvor alle med-

arbejdere kunne deltage med familier og kol-

leger. Det var en fantastisk dag, hvor alle havde 

gjort meget ud af at præsentere deres afdelin-

Vores arbejdsplads fejrer primært succeser 

ved påskønnelse på dialogmøderne, hvor der 

også bliver budt på noget godt til ganen. Der 

er mere end én gang blevet tildelt bonus til al-

le for en flot ekstraordinær indsats.

Påskønnelse sker også gennem skriftlige ind-

læg pr. mail eller via vores informationsblad 

Onsdag Morgen. 

Der er mange eksempler på fejring af succes-

er:

• Påskønnelse og ros fra topledelsen for gode

resultater, ekstraordinære indsatser mv.

• Deling af succeser hos kunder og om-

verdenen

• Deling af den gode historie fra alle

• Jubilæums- og sommerfester 

• Fejring af færdiguddannede elever, runde 

fødselsdage og jubilæer

Vores arbejdsplads opfordrer til sjov og fæl-

lesskab blandt medarbejderne gennem vores 

personaleforening, hvor virksomheden ind-

Bilag: Onsdag Morgen om fejring af  jubilarer og succeser

 HR-information om fejring og fællesskab

 Diverse arrangementer fra Personaleforeningen
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Arbejdspladsen fejrer succeser 

først og fremmest ved påskøn-

nelse ved dialogmøder, hvor 

vi har fået kage/frugt og ros. 

Der har været holdt store ju-

bilæumsfester, der ikke havde 

været mulige at afholde uden 

forudgående succes. Arbejds-

pladsen opfordrer til sjov og 

fællesskab blandt medarbej-

derne ved at bidrage til perso-

naleforeningen. Desuden har 

vi fået betalte team-arrange-

menter, hvor vi afdelingsvis 

har været ude og bowle, curle, 

spise mv.

ger for hinanden, men også lave sjove indslag 

og aktiviteter for både børn og voksne.

Bilag: Åbent Hus arrangement (invitation + efterfølgende artikel i Onsdag Morgen)

Anders Svaneborg, Sektionsleder, Metalafdelingen
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I Eurofins Miljø er der blevet uddelt bonus til 

samtlige medarbejdere som påskønnelse for 

en ekstraordinær indsats. Det er blevet værd-

sat af alle på arbejdspladsen. 

Opfordring til velgørenhedsarbejde

Vores arbejdsplads opfordrer til deltagelse i 

frivilligt velgørenhedsarbejde gennem sine 

handlinger og de signaler, der herigennem 

bliver sendt i organisationen.

Her er nogle eksempler:

• Opfordring til at blive bloddonor samt in-

formation om, hvor man kan henvende sig 

i organisationen for at få yderligere oplys-

ninger

• Donation til Danmarks Indsamling 2009 til 

Afrikas allerfattigste familier.

• Salg af kontormøbler og it-udstyr til med-

arbejdere, hvor pengene blev doneret til 

Kræftens Bekæmpelse

Vores lønpolitik tilstræber at bidrage til ret-

færdighedsfølelsen på arbejdspladsen ved at 

tilgodese medarbejdernes individuelle kvali-

fikationer, fleksibilitet, præstationer og men-

neskelige egenskaber i relation til virksom-

hedens behov samt stillingens indhold og 

ansvar.

Lønforhandling finder sted årligt - med mindre 

flerårige aftaler indgås med medarbejderne. 

Det er ledelsen og tillidsrepræsentanterne, 

som forestår forhandlingerne. Resultatet af 

lønforhandlingerne kan bestå af en individuel 

eller en generel regulering, og andre gange af 

begge dele - alt afhængigt af medarbejdernes  

ønsker.  Virksomheden vil altid tilstræbe, at resul- 

tatet indeholder en individuel regulering, 

men hvis medarbejderne gennem deres til-

lidsrepræsentanter helst ser en generel løn-

regulering, så har virksomheden tilgodeset 

og efterkommet ønsket. 

Lønnen i Eurofins Miljø består af en grundløn 

inden for hver stillingsfunktion samt et kvalifi- 

kationstillæg, som er baseret på medarbej-

derens erfaringer, kompetencer og præsta- 

tioner. 

Retfærdighedsfølelse på arbejdspladsen (lønpolitik)

Bilag: Personalehåndbog side 6
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• Investering i hjertestarter, som også er til-

meldt i området, så andre virksomheder 

kan låne den, hvis der opstår en krisesitua-

tion (alle i Sikkerhedsgruppen har fået kur-

sus i brug af hjertestarter og Sikkerheds-

chefen har deltaget på dialogmøder og 

givet instruktioner i brugen til alle medar-

bejdere)

• Donation til Haiti i form af ”shelter boxes”. 

En shelterbox består af telt, vandbeholde-

re, termosengetøj, vandrensningstabletter, 

værktøj, kogegrej mv. 

• Som noget nyt i 2010 vil det for alle med-

arbejdere være muligt at vælge, om man 

ønsker sin julegave eller ønsker, at det til-

svarende beløb skal doneres til et velgø-

renhedsformål

• Vi arbejder i år på at arrangere en fælles 

idrætsdag med fokus på fællesskab, motion 

og sund kost. Her har vi talt om at sætte et 

fælles mål med hensyn til antal kalorier, vi 

vil forbrænde på dagen. Hvis vi når målet, 

vil ledelsen donere et tilsvarende beløb til 

et velgørende formål. 

Bilag: Eksempler på velgørenhed
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Organisatorisk succes

Direktøren startede også et strategiprojekt 

”Vision 2010”, hvor samtlige medarbejdere i 

Eurofins Miljø var involveret. Samtlige medar-

bejdere var med til at formulere de stærke og 

svage sider af virksomheden, samt hvilke trus-

ler og muligheder virksomheden stod overfor. 

Dette udmøntede sig i ”De 5 strategiske ud-

fordringer”, som virksomheden har arbejdet 

med. I løbet af 2009 har der også været et lig-

nende strategiprojekt med involvering af alle 

medarbejdere, og det har resulteret i en Vision 

2012.

Siden 2006 har vi Eurofins Miljø arbejdet mål-

rettet på at blive en virksomhed, der lever op 

til det, vi lover, både internt og eksternt - en 

arbejdsplads med fokus på trivsel og sund-

hed og en økonomisk sund virksomhed med 

en fælles virksomhedskultur.

TAT-R, leveringstidsoverholdelse

Som det kan ses af grafen, så er Eurofins Miljø 

gået fra en meget dårlig performance i 2006, 

hvor vi tabte kunder alene fordi vi ikke kunne 

levere resultater som lovet, til en virksomhed, 

der ligger i toppen af, hvad man forventer i 

danske industrivirksomheder. Dette har af-

stedkommet kunder, der direkte roser vores 

performance, men ligeså vigtigt er det, at det 

For at kunne anskueliggøre den organisa- 

toriske succes hos Eurofins Miljø, er vi nødt til 

at gå tilbage til starten af 2006. På dette tids-

punkt var Eurofins Miljø et selskab med stor 

mistrivsel blandt medarbejderne og dår-

lig performance - og deraf en bundlinie, der 

var rød. Der var ingen fælles kultur hos os, vi 

var sammensat af medarbejdere fra mange 

forskellige laboratorier, der var blevet op-

købt gennem en årrække. Når man gik rundt 

og hilste, så sagde medarbejderne også god-

dag, men de sagde fx også: ”Jeg kommer 

fra Steins…” eller: ”Jeg kommer fra Tønder..”.  

Næsten alle havde behov for at fortælle, hvor 

de kom fra. Der var ingen motivation.

Tilbage i starten af 2006 blev der ansat en ny 

direktør, som sammensatte en ledergruppe, 

som skulle vende virksomheden.

Direktøren startede med at holde dialogmø-

der en gang om måneden, hvor der blev for-

talt om, hvordan økonomien så ud måned for 

måned, og hvilke andre tiltag der var i gang. 

Disse dialogmøder afholdes stadig, og de ud-

vikles løbede efter medarbejdernes ønsker - 

fx information fra markederne, afdelingerne 

præsenterer sig selv over for de andre, infor-

mation fra kvalitetsafdelingen mv.
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Produktivitet/effektivitet

Nedenstående graf viser at produktiviteten 

over de sidste tre år er steget betydeligt. Dette 

er opnået gennem investeringer i mere auto-

matiseret udstyr, som medarbejderne flot har 

implementeret, men i mindst lige så høj grad 

er det et udtryk for, at alle medarbejdere er 

motiverede.

Sygefravær og personaleom-

sætning

Gennem de sidste tre år er der 

arbejdet intenst med at fasthol-

de sygefraværet på det meget 

lave niveau samt at reducere 

den alt for høje personaleom-

sætning. Dette er gjort ved at 

fokusere på mange forskellige 

områder:

har en voldsom stor indflydelse på vores med-

arbejderes trivsel. Vi ved alle, at hvis man er bag-

efter med sit arbejde, så er det en ond spiral, 

der hurtigt kan give stressede medarbejdere, 

mange fejl og dårlig økonomi.

TAT, Gennemløbstid

Gennemløbstid er tiden, der går fra vi modtager 

en prøve, til vi sender resultatet/rapporten til 

kunden. Jo kortere gennemløbstid, jo hurtigere 

får kunden sit resultat - og kan bruge det i sin 

videre behandling. 
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heden kan tilbyde - herunder at få løst 

eventuelle arbejds- eller trivselsmæssige 

problemer.

• Fokus på forebyggelse og sundhed

Gennem de sidste tre år har der også været 

fokus på forebyggelse af sygdomme (i sær-

deleshed livsstilssygdomme) samt sund-

hed. Gennem samarbejde med medarbej-

derne, har vi fået en ny leverandør af vores 

mad til kantinen, hvor der er fokus på sund 

mad. Der er etableret en massageordning, 

hvor Eurofins Miljø betaler arbejdstiden og 

medarbejderen betaler massøren. Der har 

været afholdt foredrag om forebyggelse 

og håndtering af negativ stress. Det er legi- 

timt at tale om negativ stress og legalt at 

sige fra, og det er klart for alle, at det er et 

fælles ansvar for virksomheden, medarbej-

deren selv samt kollegaerne. Der bliver af-

holdt motionskampagner, der har været 

tilbudt slankehold, gratis sundhedscheck 

og meget andet.

• Involvering af medarbejdere, både stra-

tegisk og i dagligdagen

Som tidligere beskrevet har alle medarbej-

dere været involveret i strategiarbejdet. I 

det daglige er de involveret i udvikling og 

implementering af nye metoder, udstyr, 

processer, de har været involveret i sygefra-

værsprojektet, er involveret i konkurrencen 

”Danmarks Bedste Arbejdspladser” mm. 

Hvis en medarbejder ønsker at prøve nye 

udfordringer i andre afdelinger, så vil det 

blive forsøgt opfyldt så snart det er muligt.

 

• Fokus på omsorgssamtaler og trivsel

Typisk vil en omsorgssamtale finde sted, 

hvis en medarbejder har et højt eller æn-

dret sygefraværsmønster, synes at mistri-

ves eller har oplevet noget på den person-

lige front, som påvirker medarbejderen 

(dødsfald, alvorlig sygdom i familien mv.). 

I hvert enkelt tilfælde vil der ske en konkret 

vurdering af, hvornår en sådan samtale 

skal finde sted. Formålet med omsorgssam-

talen er at sikre, at man hurtigst muligt får 

den sygemeldte medarbejder tilbage på 

arbejde igen, og derved sikrer dennes fast-

holdelse på arbejdsmarkedet. Samtalen 

tjener også det formål at give medarbej-

dere et indblik i, hvilken support virksom-

Bilag  DI-Konference 2009 : ”Sundhed på bundlinien”

 Dokumentation : Diverse tiltag på sundhedsområdet
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God ledelse

I Eurofins har alle ledere været igennem et 

omfattende lederudviklingsforløb bestående 

af fem moduler. Dette er gjort i erkendelsen 

af, at ikke alle ledere har lige stor erfaring, og 

Eurofins ønsker at gøre lederne dygtigere ved 

at give dem nogle værktøjer, de kan bruge 

i dagligdagen. Også inden for dette område 

har medarbejderne været involveret. Det er 

sket på den måde, at i begyndelsen og slut-

ningen af kurset skulle alle ledere have en 

360 graders evaluering, og herunder blev en 

del medarbejdere spurgt om deres input. Ef-

ter hver 360 graders evaluering, har der været  

individuel sparring og feedback til hver enkelt 

leder.

Medarbejdertilfredshed

Siden 2006 har vi målt medarbejdernes til-

fredshed. Dette er gjort ved en trivselsunder-

søgelse, hvor medarbejderne anonymt har 

svaret på en række spørgsmål. Efter hver må-

ling, bliver der afholdt trivselsmøder i de en-

kelte afdelinger, hvor resultatet bliver gen-

nemgået, og hvor man får en snak om, hvilke 

ting/områder man skal arbejde med i det kom-

mende år for at forbedre trivslen/medarbej-

dertilfredsheden. Som det fremgår af neden- 

stående, så er der også inden for dette om- 

råde sket store fremskridt. 4 er meget utilfreds 

og 1 er meget tilfreds.

Claus Juul Christensen, 

Produktionschef

”Vi har fået en fælles Eurofins 

Miljø kultur: Vi vil være de bedste”

Bilag  De viste grafer

 Trivselsundersøgelse 2009

 Eksempel på trivselsopfølgning
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Som det fremgår af ovennævnte - og det er 

langtfra alle tiltag, der er nævnt - så har Euro-

fins Miljø udviklet sig fra at være en grim  

ælling til en smuk svane. Fra at have røde tal 

på bundlinien, demotiverede medarbejdere, 

dårlig trivsel og ingen stolthed over at arbejde 

for Eurofins - så er vi i dag en sund virksom-

hed, med glade medarbejdere, der gør en for-

skel, og som er stolte af at arbejde for Eurofins 

Miljø og af den udvikling, vi sammen har  

lavet. 

Jess Brink, 

Kvalitetschef

Eurofins Miljø er en arbejdsplads, hvor jeg har fået lov til at byde ind med stort set alle de 

kompetencer, jeg har. Mine kolleger i ledergruppen og mine medspillere i organisationen er 

netop medspillere og ikke modspillere. Organisationen er dejligt fri for intrigante medarbej-

dere, og der er ros og respekt for veludført arbejde. Der er stor fokus på den næste opgave, 

og det man hver især kan yde for at løse den. Jeg har en følelse af, at der løftes i flok, og at 

man anerkender og bruger hinandens spidskompetencer. Det er en organisation, hvor man 

ikke selv skal vide det hele, men kan tillade sig at stille ”dumme” spørgsmål. Det er en or-

ganisation, der er understøttende og anerkendende. Omgangstonen er uformel og udvik-

lende, for der ses på muligheder og ikke begrænsninger. Som kvalitetschef har jeg en bred 

berøringsflade, og jeg oplever generelt samme fokus overalt. Arbejdspladsens kultur gør 

Eurofins Miljø til verdensmester i hurtig tilpasning og handling”

Rita Splidt Pedersen, 

Kundechef, Salg

”I Eurofins hersker en vinder-

kultur - vi er de bedste, vi kan kla-

re det, vi gør det. Der er  stor kun-

defokus, alle er klar over, at det er 

kunderne, vi lever af”
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”Den frihed, der ligger i mit ar-

bejde, bevirker også, at jeg 

har lyst til at trække et eks-

tra læs, når det er nødvendigt. 

Jeg har af og til måttet arbej-

de i nogle weekender, fordi 

der skulle ændres noget, som 

helst ikke måtte påvirke den 

daglige drift”

”Det passer rigtig fint til mit 

temperament, at vi holder vo-

res aftaler dels hvad angår 

deadline, dels hvad angår kva-

litet af besvarelsen - både med 

vores eksterne kunder men 

også med hinanden internt”

Birgit Fredslund, 

Kundecentermedarbejder, 

Kundecenter

Poulina Andersen, Laborant, 

Mikrobiologisk Afdeling

”Hvis man løber ind i et pro-

blem og man har brug for hjælp 

til at løse det, er der altid kollega-

er eller en leder, der er villige til 

at hjælpe med det opståede pro-

blem – man føler, at vi er fælles 

om det hele som i en stor familie”

”Jeg er i den perfek-

te afdeling med perfekte ar-

bejdsopgaver. Jeg har nogle 

super gode kolleger både nat 

og dag. Sammenholdet kolle-

gerne imellem i afdelingen er 

noget helt unikt – jeg kan ik-

ke helt sætte ord på – kort og 

godt kan det nok siges, at man 

er der for hinanden både i 

medgang og modgang. Sam-

menholdet på natholdet er li-

geledes unikt – både i afdelin-

gen og afdelingerne imellem”Hanne Hedstrøm Hansen, Kundechef, Salg

Katrine Sejling Henriksen, Produktionsudvikler, 

Systems Support
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Afsluttende bemærkninger

Alle medarbejdere i Eurofins Miljø er blevet  

involveret i projektet med at udarbejde kultur- 

profil del 2, hvilket har resulteret i utrolig mange 

inputs fra alle afdelinger. Disse inputs har 

projekt-gruppen i form af citater inkluderet i  

kulturprofilen, da det er vigtigt for os, at kultur- 

profilen afspejler alle synspunkter og indtryk 

af kulturen på vores arbejdsplads.

Næste step har været at udgive kulturprofilen 

og bede alle kolleger give os deres kommen-

tarer og feedback, så vi er sikre på, at kultur-

profilen giver det rigtige billede af vores ar-

bejdsplads.

Der er mange flere inputs, emner, tiltag og  

historier, som vi kunne fortælle om vores ar-

bejdsplads, men vi har valgt at tage det med, 

som har lagt os mest på sinde. Øvrige politikker, 

eksempler, artikler, nyhedsbreve, resultater 

mv. har vi vedlagt separat som bilag. 
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