
® HR-News

Manglende tid er sludder 

Skru ned for hyggen

Personale-ledelse hitter

MAJ / JUNI  - 2006

Selvudvikling. Personlig udvikling, personaleledelse og
 konflikthåndtering prioriteres højest, når ledere og mellem-
ledere uddanner sig

KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på 
arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme. 

Prioritering. De fleste ledere kan blive bedre til at bruge deres 
tid på at skabe værdi i stedet for at lade sig forstyrre.
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Foråret går mod ende, og sommeren burde i 
hvert fald ifølge kalenderen stå for døren, men 
medmindre vi bevæger os syd for grænsen, så 
føles der stadig langt mellem dagene med høj 
solskin. Muligheden for at tage ungerne med 
til stranden for at bade i det friske saltvand, 
virker næsten som en meget fjern mulighed 
ude bag den mindste prik i horisonten. 

Vi ved dog med os selv, at tiden vil komme 
- verdenen står jo ikke stille. Faktisk er den 
som vort samfund i evig bevægelse. En til-
stand hvor vi evigt tilpasser os nye tendenser. 

Regner det, ja så ruller vi blot markisen ud for 
stadig at kunne nyde en kop espresso i det 
fri. På nøjagtig samme måde forsøger vi i virk-
somhederne at omstille os til morgendagens 
nye trends.

Hjemme PC, medarbejder ADSL, IP-telefoni 
m.m. vi har efterhånden mulighed for at 
arbejde når vi vil, og i lige så stor en udstræk-
ning vi ønsker.  Udover at bruge tid på at lære 
de mange nye ting at kende, ønsker vi også at 
levere gode arbejdsresultater og ikke mindst 
have kvalitets-tid hjemme med familien. Nogle 
ville nok kalde det et paradoks, mens andre 
blot vil kalde det endnu en udfordring.

Lars Duehardt fra LMI Danmark fortæller i 
denne udgave af HR-News, at han mener 
det er noget sludder hvis ledere fravælger 
uddannelse grundet manglende tid, idet han 
bl.a. mener, at folk vil kunne hente tid gennem 
effektivisering af deres arbejdsdag. 

Et tidspres vi alle kender alt for godt ikke 
mindst når vi skal hente de mindste en halv 
time før institutionen lukker. 

Stress og jag - alligevel opfordrer Hanne 
Museth til, at vi skruer ned for hyggen på ar-
bejdspladsen, mens Pia Nielsen fra magasinet 
Helse på Job har talt med Mona Christensen 
fra kursus og foredragsvirksomheden Liv & 
Lyst, som fortæller at Latter er med til at sænke 
sygefraværet på arbejdspladsen. – igen et 
paradoks eller blot en udfordring?

Vi lever i en tid, hvor vi konstant er online og 
hvor vi konstant bombarderes med nye input. 
Det stiller større og større krav til vore kompe-
tencer til at kunne vurdere hvad er vigtigt for 
netop vor organisation for at kunne tilpasse 
sig morgendagens nye trends. 

Ingen har visdommens nøgle, og i HR-News 
kan vi også kun servere nogle af de input, 
som vi føler vil kunne være spændende for 
netop vore læsere - kan blot en af vore artikler 
i denne udgave give dig inspiration eller en 
aha-oplevelse, så har det været hele arbejds-
processen værd.

 

God læselyst!

 

Ricki Vejsmose 

Forord
®
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3. Personale-ledelse hitter
Selvudvikling. Personlig udvikling, personaleledelse og kon-
flikthåndtering prioriteres højest, når ledere og mellemledere 
uddanner sig.
 
4. 10 friske medarbejdere mellem 18 og 30 år 
- Lovligt ? Der har i de senere år været en stigende fokus på 
diskrimination på arbejdsmarkedet. 

5. Skru ned for hyggen
KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med 
på arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme. 

 7. Latter sænker sygefravær
Latter virker stressforbyggende og har betydelige fysiske 
gevinster, udover at det naturligvis gør det meget sjovere 
at komme på arbejde.

9. Hjemmearbejdspladsen
Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal også overholdes, 
når det gælder hjemmearbejdspladser.

11. Manglende tid er sludder
Mange ledere og mellemledere efteruddanner sig ikke, 
fordi de siger, de ikke har tid. Prioritering. De fleste 
ledere kan blive bedre til at bruge deres tid på at skabe 
værdi i stedet for at lade sig forstyrre

12. Excellent - en rummeligarbejdsplads
HR Direktør Per Clausen fortæller her om Excellent’s 
erfaringer med handicappede medarbejdere, som virk-
somheden gerne ansætter. 

13. Nyt fra Danmarks statistik
Den sæsonkorrigerede lønsum steg med 2,4 pct. i 1. 
kvartal, til 183,5 mia. kr. Og endnu et stort ledighedsfald.
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Af Carsten Steno, Erhvervs Bladet

Personale-ledelse hitter
Selvudvikling. Personlig udvikling, personaleledelse og 
konflikthåndtering prioriteres højest, når ledere og mel-
lemledere uddanner sig. Men for mange kurser er varm 
luft, siger ekspert.

Personlig udvikling, personaleledelse, konflikt-
håndtering og kommunikation er de emner, 
der hitter mest, når mellemledere og ledere 
skal uddanne sig. 

Fagspecifikke emner som salg, logistik og 
økonomi prioriteres til gengæld ned. 

Det viser tal fra organisationen Lederne, der 
har spurgt de medlemmer, som påbegynder 
en akademi- eller diplomuddannelse inden for 
ledelse, hvad de prioriterer (se graf ). 

Tendensen bekræftes af andre tal fra Institut 
for Konjunkturanalyse (IFKA), der har spurgt 
virksomhederne hvilke kursusemner, der 
prioriteres højest. Ud over generel ledelse er 
de emner, der efterspørges mest til kursusvirk-
somhed, personlig udvikling, kommunikation 
og coaching.

Samtidig bekræfter IFKA, at virksomhedernes 
budgetter til medarbejder- og lederudvikling 
har været stigende i de senere år. Det har efter 
al sandsynlighed sammenhæng med den 
gunstige konjunkturudvikling.

Lektor Povl Erik Jensen, ekspert i blandt andet 
personaleledelse ved Institutut for Industri- 
økonomi og virksomhedsstrategi ved Handels- 
højskolen i København, forklarer den stigende 
interesse blandt ledere for udvikling og per-
sonaleledelse med det forhold, at virksomhed-
erne i dag har erkendt, at medarbejderne er 
den vigtigste ressource.

- Virksomhederne overlever i dag på at udnytte 
deres viden bedst muligt, og den viden findes i 
vid udstrækning hos medarbejderne.  
Derfor skal de ledes bedre, og derfor kommer 
ledere og mellemledere på kurser i udvikling, 
kommunikation og personaleledelse, siger 
Povl Erik Jensen. 

Han er dog i tvivl om, hvorvidt de kurser, der 
benyttes, i tilstrækkelig grad kommer virksom-
heden og medarbejderne til gode. 

- Der er meget mode i de kurser og læringsfor-
løb, som anvendes. Tilbage i firserne havde 
man kanindræber-kurser, siden var det mili-
tærets ledelsefilosofier, man skulle lære af. 
Sportsfolk har også været forbilleder, og på det 
seneste har jeg set, at religion i nogle kurser 
lægges til grund for ledelsesudvikling. 
Det meste af dette er imidlertid varm luft, 
tilføjer Povl Erik Jensen.

Han påpeger, at de fleste ledere eller leder-
aspiranter er bedre tjent med en mere værk-
tøjspræget lederuddannelse. 

- Der findes i dag en række anerkendte  
ledelsesværktøjer, som ledere bør være 
bekendt med og i stand til at bruge. Det bør 
virksomhederne prioritere, når de uddanner 
ledere.

Mere selvindsigt
Ledelsesudviklingschef Lars Maibom, Dansk 
Industri, vurderer, at flere virksomheder har 
erkendt dette.

- Vi mærker en stadig større efterspørgsel på 
mere virksomhedsspecifikke ledelseskurser,  
 

der tager udgangspunkt i virksomhedens 
situation. 

Han tilføjer, at en undersøgelse, Dansk Industri 
netop har gennemført blandt ledere i første 
linje - typisk driftsledere - viser, at personale-
udvikling, konflikthåndtering og ledelse af 
team er de højest prioriterede ønsker. 
Udviklingen viser samtidig, at mange ledere 
tager på kurser for at opnå selvindsigt i egen 
ledelsesstil. 

- Det kan være fornuftigt. Hvis man for  
eksempel får en medarbejdersamtale filmet, 
kan man måske lære en del af den efterføl-
gende analyse, siger Povl Erik Jensen.

Han henviser samtidig til, at forskellige ledel-
sesstiles effektivitet afhænger af, hvilken 
udfordring der skal håndteres.

- Også derfor kan selvindsigt bringe en virk-
somhed videre, tilføjer han.
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Advokat Tom Bramminge Christensen 

Ret&Råd er Danmarks førende advokat-
kæde med omkring 570 medarbejdere 
heraf ca. 175 advokater på 67 kontorer 
fordelt over hele landet. 
Ret&Råd har 71 advokater, der beskæftiger 
sig med ansættelse og personaleforhold.
Alle kontorer og advokater er forbundet via 
et moderne IT-netværk.  

Ret&Råd Sekretariatet  
Fruebjergvej 3
2100 København Ø
Telefon 70 20 70 70 
E-mail: sekretariatet@ret-raad.dk

Af Advokat Tom Bramminge Christensen, Ret & Råd 

10 friske medarbejdere mellem 18 og 30 år søges!   - Lovligt ? 

Der har i de senere år været en stigende fokus på diskrimi-
nation på arbejdsmarkedet. Dette ses blandet andet i 
lovgivningen, som forbyder arbejdsgivere at lægge vægt 
på visse kriterier i relation til et ansættelsesforhold.  

Senest er det i 2004 blevet forbudt, at forskels-
behandle på grund af alder og handikap. 
Forbuddet skal tages alvorligt og for første 
gang har en dansk arbejdsgiver modtaget en 
bøde på 3000 kr.  for at diskriminere ældre i 
jobannoncer.

Forbuddet mod aldersdiskrimination De 
forbudte kriterier
Det er for de fleste arbejdsgivere velkendt, at 
der ikke må forskelsbehandles på baggrund af 
køn. Lovgivning indeholder dog et langt mere 
vidtrækkende forbud mod diskrimination på 
arbejdspladsen. Således må en arbejdsgiver 
ikke forskelsbehandle på baggrund af race, 
hudfarve, religion, eller tro, politik anskuelse, 
seksuelorientering og national, social eller 
etnisk oprindelse. Seneste er diskriminations-
forbuddet blevet udvidet med to yderligere 
kriterier, som betyder, at der heller ikke må ske 
forskelsbehandling på baggrund af alder og 
handikap.   

Hvad indebærer forbuddet mod alders-
diskrimination ?
Forbuddet mod aldersdiskrimination gælder 
i enhver ansættelsesretlig relation, herunder 
også ved ansættelse af jobansøgere. Det vil 
således være i strid med diskriminations-
lovgivning at angive i et jobopslag, at der 
søges for eksempel yngre medarbejdere 
m/k mellem 18 og 30 år.  Forbuddet gælder 
også indirekte diskrimination. Der er tale om 
indirekte diskrimination, hvis retningslinier 
eller praksis på en arbejdsplads tilsyneladende 
ikke forskelsbehandler ældre, men gør det 

alligevel, indirekte, fordi ældre ansatte faktisk 
stilles dårligere end andre. Arbejdsgiveren har 
dog mulighed for at godtgøre, at der er saglige 
grunde til den anvendte praksis eller vedtagne 
retningslinier.
Et eksempel på indirekte forskelsbehandling 
kan være, hvis der stilles krav om egenskaber 
som yngre personer hovedsageligt vil være i 
besiddelse af. For eksempel krav til medarbej-
dernes fysisk. 

Gælder forbuddet mod aldersdiskrimina-
tion kun ældre personer?
Forbuddet mod aldersdiskkrimination gælder 
”begge veje”. Det vil sige, at det også kan være 
i strid med antidiskriminationslovgivningen, at 
søge medarbejdere med en bestemt erhvervs-
relevant erfaring eller anciennitet, som typisk 
vil udelukke yngre ansøgere.  Arbejdsgiveren 
har dog mulighed for at tilbagevise at der 
foreligger diskrimination, ved at godtgøre, 
at andre saglige grunde end alder er lagt til 
grund. 

65 års reglen 
Lovgivningen tillader dog i et vist omfang 
forskelsbehandling på grund af alder. Således 
er det tilladt i en ansættelseskontrakt at aftale 
pligtmæssig fratræden ved det 65. år, som er 
lig pensionsalderen.  Det vil i øvrigt være i strid 
med lovgivningen at afskedige på grund af 
alder.

Sanktioner ved overtrædelse
Overtrædes forbuddet mod aldersdiskrimina-
tion skal arbejdsgiveren som udgangspunkt 
betale en godtgørelse til den krænkede joban-
søger eller ansatte. Der er ikke som sådan 
nogen øvre grænse for godtgørelsens stør-
relse. Jobansøgningsannoncer i strid med 
forbuddet er bødesanktioneret.    

Dette notat er blot en kort gennemgang af 
retsstillingen ved aldersdiskrimination og kan 
ikke erstatte individuel, juridisk rådgivning. 

Har du spørgsmål vedrørende aldersdiskrimi-
nation eller lovgivningen indenfor arbejds-
markedet i øvrigt er du velkommen til at 
kontakte din lokale Ret&Råd advokat.
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Af Jan Birkemose, Ugebrevet A4

Skru ned for hyggen

KAFFEKLUB Tag din personlighed og din faglighed med på 
arbejde, men lad dine private sider blive derhjemme. 

Arbejdspladsen er ikke en kaffeklub, hvor man 
skal dyrke sine sociale behov og private 
glæder og problemer. Sådan lyder den korte 
version af de erfaringer, som erhvervspsykolog 
Hanne Museth har opsamlet gennem 25 års 
arbejde med fokus på psykisk arbejdsmiljø. En 
af hendes ekspertiser er arbejdspladser, hvor 
konflikter er gået i hårdknude. Og ifølge Hanne 
Museth skyldes hårdknuder ofte, at arbejds-
pladsen har forvandlet sig til en hyggeklub, 
hvor medarbejderne nærer nærmest familiære 
følelser for hinanden. 

Og det er hverken godt for medarbejderne 
eller virksomheden. For når de ansatte bliver 
familiære frem for kollegiale, koncentrerer 
de sig langt mere om at beskytte hinanden 
mod forandringer - end om at forholde sig 
realistisk til den egentlige årsag til, at de er på 
arbejdspladsen: Nemlig at nogen betaler dem 
for at udføre en opgave. Derfor advarer Hanne 
Museth i sin bog »Kunsten at være gruppe og 
individ« mod at lukke for megen hygge og 
private følelser ind på arbejdspladsen. 
Det betyder dog ikke, at det ikke må være rart 
at komme på arbejde. 

»Jeg vil nødigt lyde som en sur gammel tante, 
der er imod kollegialt samvær. Det er bestemt 
meget væsentligt, at man har det godt med 
sine kolleger. Men jeg advarer imod, at 
arbejdspladsen udvikler sig til en stor familie,« 
siger Hanne Museth.

Personlig men ikke privat
Hendes udtalelser står i skærende kontrast 
til tendensen på arbejdsmarkedet, hvor det 
netop anses som et gode, hvis virksomheden 
giver medarbejderne mulighed for at komme 
hinanden ved i form af fælles aktiviteter i både 
arbejdstiden og i fritiden. Men uanset om der 
er tale om ølsmagninger, teaterture, gå-hjem-
møder eller regelmæssige fester oplever 
Hanne Museth, at kollegerne kan komme så 
tæt på hinanden, at grænsen mellem privatliv 

og professionelt arbejdsliv risikerer at blive 
ophævet. 

»Medarbejderne skal også kunne leve et liv 
uden for arbejdspladsen. Det er ikke på 
arbejdspladsen, man skal have sine private 
behov dækket ind, og man er nødt til at stille 
sig selv spørgsmålet, om det er en arbejds-
plads, en familie eller en vennegruppe.« 
Jo mere privathed der tillades på en arbejds- 
plads, jo større er risikoen for, at kulturen ud-
vikler sig i en uheldig retning, siger hun. 
Det kan paradoksalt nok i sidste ende udvikle 
sig til et rigtig dårligt psykisk arbejdsmiljø. 
Dermed ikke sagt, at medarbejdertrivsel skal 
tages af dagsordenen - det skal bare ikke have 
privat og følelsesmæssig karakter. 

»Vi skal selvfølgelig have en menneskelig 
arbejdsplads, hvor vi har et godt forhold til 
hinanden som kolleger. Men vi skal have en 
privat distance til kollegerne. Ellers forvandler 
arbejdspladsen sig til at være et internt 
behandlingsmiljø, hvor man glemmer arbejds-
opgaverne og i stedet fokuserer på, om den 
ene eller anden kollega er ked af det. Når man 
er privat med sine kolleger, kommer der så 
mange følelser ind i arbejdet, at man glemmer 
at være professionel,« siger Hanne Museth. 

Hun understreger, at det er vigtigt at skelne 
mellem personlighed og privathed. Personlig-
heden er vigtig at medbringe på arbejdet. Det 
skaber mangfoldighed og et dynamisk miljø. 

Den arbejdspladskultur, hvor det herskende 
mantra hedder, at »vi skal have det rart«, 
betegner Hanne Museth som den feminine. 
Kulturen trives dog også blandt mænd, og 
ifølge Hanne Museth er det underordnet, om 
samtaleemnerne er strikkeopskrifter, børnenes 
skolegang, hjulkapsler eller fodboldholdets ve 
og vel. Det afgørende er, at følelserne 
dominerer, og at ingen tør tage vigtige og 
nødvendige beslutninger af ren frygt for at 
genere vennerne eller veninderne. 

»På en professionel arbejdsplads er der kampe, 
der skal tages, og løsninger, der skal findes. 
Det nytter ikke noget, at venskaber eller 
gruppeånd forhindrer det,« siger hun.

Ingen amoriner, tak
Når arbejdspladsen tillader medarbejderne og 
lederne at medbringe deres private følelser, 
skrider normen også for, hvad man kan tillade 
sig på arbejdet. Hanne Museth nævner som 
eksempel hidsige optrin. De kan måske være 
i orden over for ægtefællen derhjemme, men 
det er ikke en form, der hører hjemme på en 
professionel arbejdsplads. Sagen er bare, at 
når privatheden har gjort sit indtog på 
arbejdspladsen, er det svært at skelne mellem, 
hvad der er i orden og ikke i orden. 

Det samme gælder de mere kærlige følelser, 
som også får lettere spil i en uprofessionel 
arbejdskultur, hvor hyggen dominerer. Ikke 
overraskende advarer Hanne Museth mod 
affærer og parforhold på arbejdspladsen. 
»Sidespring til firmafesten er aldeles uheldigt 
og er noget, folk bør holde sig for gode til. 
Deciderede parforhold er også problematiske 
- ikke mindst, hvis det er mellem en chef og en 
medarbejder. Det giver ubalancer på arbejds-
pladsen, fordi den medarbejder, der er gift 
med chefen, kan komme til at overvurdere sin 
egen status i forhold til kollegerne. 
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Jeg er stødt på ægtepar, der kan håndtere det. 
Men det er ikke med til at gøre arbejdspladsen 
mere professionel.«

Skræk for forandring
Den feminine arbejdspladskultur møder sin 
allerstørste udfordring, når arbejdspladsen 
bliver stillet over for krav om forandringer. 
Da kulturen netop er, at medlemmerne skal 
have det godt sammen, kan enhver forandring 
blive opfattet som en trussel mod idyllen. 
»Gruppen kan begynde at opføre sig som en 
primitiv gruppe, der ser verdenen unuanceret 
og i sort hvid. Når forandringer banker på 
døren, kan gruppen lukke sig om sig selv og 
er udelukkende fokuseret på at passe på sig 
selv og hinanden,« siger Hanne Museth og 
fortsætter: 

»Det kan meget hurtigt blive sådan, at alle i 
gruppen skal føle det samme. Hvis den ene er 
fortørnet, skal den anden også være det, ellers 
bliver det opfattet, som om man holder med 
nogen andre. Enten er du med, eller også er du 
imod.« 

Derfor er det Hanne Museths oplevelse, at det 
på overfladen set stærke kollegiale sammen-
hold hurtigt kan ramme gruppens medlem-
mer selv. 

»Der er et enormt højt forsvarsmiljø, og 
sproget bliver brugt primitivt: Det hele er 
noget lort, eller der er aldrig noget, der kan 
lade sig gøre. Stort set alt bliver til absolutter, 
og nuancerne forsvinder. I den proces bliver 
individet et gidsel. Nogle medlemmer af 

gruppen gør sig til talsmænd, mens de øvrige 
bliver reduceret til gruppedyr, som ikke tør 
sige deres egen mening. Og ve den i gruppen, 
der mener noget selvstændigt, som ikke ligger 
inden for gruppens normer. De formastelige 
bliver simpelthen udstødt.« 

Fastlagte konventioner og private følelser på 
arbejdet gør nemlig, at de enkelte medarbej-
dere er nødt til at underordne sig kulturen, 
mener Hanne Museth. 

»Som medarbejder skal man kunne indordne 
sig på en arbejdsplads. Det er noget, man gør 
frivilligt, og som får det kollegiale klima til at 
fungere. Men hvis det får karakter af tvang, 
fordi der står private følelser på spil, så er der 
tale om, at man underordner sig. Hvis det står 
på over længere tid, begynder man at føle sig 
klemt, og man mister sin egen selvrespekt.«

Jobskifte er skilsmisse
Alligevel bliver folk hængende på arbejdsplad-
sen, og Hanne Museth mener, det skyldes, at 
de private bånd på arbejdet bliver så tykke, at 
det efterhånden får mere karakter af skilsmisse 
end af jobskifte, hvis man skulle finde på at 
komme videre i arbejdslivet. 

»Det går ud over mobiliteten, og jeg tror, det 
ofte er derfor, folk bliver længere, end man har 
indtryk af, at arbejdet tilfredsstiller dem.« 
Hanne Museth forudser, at den kommunale 
strukturreform, der vil skabe forandringer på 
et meget stort antal offentlige arbejdspladser, 
vil kunne kickstarte en bølge af frustrationer. 
»Enhver velfungerende gruppe kan på et 

splitsekund forvandle sig til en primitiv 
gruppe. Derfor er det vigtigt, at ledelserne 
tager de frustrationer alvorligt, der er årsag til, 
at medarbejderne har behov for at tale meget. 
Når vi taler om forandringer, er det altid noget, 
der vil vække følelser, og det er min oplevelse, 
at de, der beslutter at lave forandringer, ofte 
undervurderer de følelser, det skaber,« siger 
Hanne Museth. 

Hun foreslår derfor, at der dels gives tid til at 
tale tingene ordentligt igennem, og at tillids-
repræsentantsystemet også opprioriteres og 
klædes bedre på til at påtage sig et medansvar 
i forløbet. 

»Det er vigtigt at forstå, at det hele tiden er en
 opgave at have tingene i balance, og  forud-
sætningen for at kunne gribe ind er, at ledel- 
sen er forberedt på de følelser, der er på spil i 
en forandringstid, og at den har nogle hold-
ninger til, hvordan arbejdspladsens kultur og 
miljø skal være.« 

Modstykket til den feminine kultur er den 
maskuline kultur, hvor der er særlig fokus på 
resultater og bundlinje. Når den maskuline 
kultur bliver primitivt fungerende, opstår der 
ofte et særdeledes barsk miljø på arbejds-
pladsen. 

»De steder, hvor man ikke har tid til at puste 
ud eller drikke en kop kaffe med hinanden, er 
klimaet også problematiske. Det gælder om 
at skabe balance i tingene. Arbejdspladsen 
skal både være personlig og professionel, men 
aldrig privat og personlig.« 
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Dårlig begrundelse

- Det er noget sludder, hvis ledere siger, 
at de fravælger uddannelse på grund af 
manglende tid, siger Lars Duehardt fra LMI 

Danmark.

Der skal i fremtiden 
forskes mere i hvad 
latteren kan gøre på 
danske arbejdspladser.
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Af Pia Nielsen, magasinet “Helse på Job”

Latter sænker sygefravær og øger arbejdsglæden 
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Det hele begyndte i 1995, da den indiske læge, Dr. Madan 
Kataria, fandt en metode til at hjælpe folk til at le, uden 
brug af vittigheder, men ved hjælp af forskellige lat-
terøvelser.

I dag mødes mere end 80.000 mennesker i 
Indien hver eneste morgen, for at le sammen 
på denne måde. 

Latter virker stressforbyggende og har 
betydelige fysiske gevinster, udover at det 
naturligvis gør det meget sjovere at komme 
på arbejde. Latter kan bruges som konfliktløs-
ningsredskab og skaber sympati mennesker 
imellem. Derfor kan Liv & Lyst anbefale lat-
terkuren til arbejdspladser som for eksempel 
ønsker at sænke sygefravær, har gennemgået 
fyringsrunder, skal implementere nye systemer 
eller arbejdsrutiner med mere. Latter er med 
til at øge motivationen og arbejdsglæden, og 
kan derfor bruges bredt i virksomheder og på 
arbejdspladser, siger direktør Mona Chris-
tensen fra kursus- og foredragsvirksomheden 
Liv & Lyst.
 
Der er mange grunde til at vi burde le mere, 
udtaler Mona Christensen, men frem for alt 
er det noget vi har rigtigt godt af. Vi tager os 
selv mindre højtidelige, kreativiteten øges, vi 
glæder os mere og bekymrer os mindre.
- Latter er livsglæde i praksis. 

Mona fortæller, at latterterapi foregår ved at 
folk ler sammen, ved hjælp af forskellige latter-
øvelser:  
Løvelatter, En-meter-latter, Danselatter og så 
videre. Latter smitter og i løbet af kort tid vil 
rummet fyldes med latter og glæde. I starten 
er latteren simuleret, det vil sige, at man selv 
fremkalder latteren. Men jo mere der les sam-
men, jo mere bliver man smittet af de andre 
tilstedeværendes latter, noget som fører til 
ægte latter. Latterøvelser er derfor en unik og 
særdeles effektiv måde at bruge latter på.

Latter på Four Systems
I maj måned begyndte de ansatte på IT- 
virksomheden Four Systems, Birkerød hver 
morgen med 15 minutters latter. Resultatet 
blev at omsætningen steg med 27 % og stress-
niveauet faldt fra 100 % til 25 %.

Proces 
Først udfyldte alle ansatte et spørgeskema 
vedrørende deres psykiske arbejdsmiljø.  
Hvordan det stod til med samarbejdet, kom-
munikationen, sociale relationer, velbefin-
dende med videre. Herefter fik de besøg af 
stresscoach Mr. Anders Lonedahl fra Karolinska 

Instituttet i Stockholm som stresstestede 4 
ansatte fra Four Systems. Her blev målt blod-
tryk, puls og udåndingsprocent. Alle havde for 
høj puls og for meget CO2 i udåndingen som 
indikerer stressadfærd. 

Så startede latteren op, og hver morgen i 4 
uger, grinede alle ansatte sammen i 15 minut-
ter. 8-10 latterøvelser og 5 minutters fri latter. 
Udstrækning og vejrtrækningsøvelser stod 
også på programmet. Alle ansatte deltog med 
et enormt engagement.

De 4 uger blev fulgt op igen af stresscoachen 
fra Karolinska instituttet. Puls, blodtryk og ud- 
ånding blev igen målt på de fire testpersoner. 
 
Resultatet var slående. 

3 ud af de 4 personer havde ikke længere 
stressadfærd. 3 ud af 4 havde nu helt normal 
puls og blodtryk. Den CO2 der ophober sig i 
kroppen, når vi stresser, var helt væk på 3 af 
personerne. 

At måle ud fra den fysiologiske test var stress-
niveauet faldet fra 100% til 25%. 

Her er et par af udtalelserne fra de ansatte 
på Four Systems:

Jeg ser mere positivt på tingene nu. Det er  
som om overskuddet er der på en anden 
måde. Jeg synes også at mine kollegaer virker 
gladere. Morgenlatteren har været med til at 
give os et bedre arbejdsklima.
- Steen Bagger Carstensen, Account Manager 

Vi har fået nemmere ved latter. Vi griner nu 
mere sammen i løbet af en arbejdsdag end 
tidligere. Jeg har fået større overskud og mere 
energi. Jeg mærker helt klart, at vi har fået et 
bedre sammenhold på arbejdspladsen.
- Anne von Haven Theilade, Bogholder 

Jeg synes at chefen virker gladere. Det er som 
om at han har åbnet mere op, og er blevet 
mere positiv.
- Helle Lausch, Account manager 

Det er blevet en sjovere arbejdsplads. Stem-
ningen er blevet rigtig god. Vi griner mere 
sammen nu end tidligere. Jeg føler mig mindre 
stresset, end tidligere. Jeg mærker, at jeg har 
fået mere energi og et større overskud.
- Christoffer Witt Quist Adm. Direktør

Fakta
Der skal i fremtiden forskes mere i hvad lat-
teren kan gøre på danske arbejdspladser. 
Liv & Lyst søger derfor i øjeblikket kontakt til 
andre virksomheder som kunne tænke sig 
at indgå i projekter som synliggør latterens 
virkninger.

Undersøgelser viser at latter:
•  uden anstrengelse giver ro, harmoni og 
 afspænding - og er dermed en af de bedste 
 metoder til at afhjælpe stress
•  styrker immunforsvaret 
•  øger niveauet af endorfiner som er krop-
 pens naturlige smertestillende medicin
•  lungekapaciteten øges 
•  er godt for fordøjelsen 
•  øger indlæringsevnen 
•  gør dig mere positiv i dine omgivelser og
 mindre irriteret over småting
•  er god mod depressioner og angstanfald 
•  giver bedre søvn 
•  fremmer kreativiteten
•  er god motion på lige linje med roning eller 
 jogging. Det øger blodtilførselen til muskler
 og organer og forbedrer fordøjelsen
•  er lige så helsebringende som et æble om 
 dagen

I 4 uger skulle de ansatte på IT-virksomheden 
Four Systems i Birkerød starte hver morgen 
med 5 minutters latter.

Det resulterede i stigende omsætning og ned-
satte samtidig stressen hos medarbejderne. 

Direktør Mona Christensen fra kursus- og fore-
dragsvirksomheden Liv & Lyst; ” Latter er med 
til at øge motivationen og arbejdsglæden”

Læs mere på www.livoglyst.dk 



Wivi H. Larsen, Advokat (H)

Af Wivi H. Larsen, Advokat (H), Ret&Råd

Ret&Råd er Danmarks førende advokat-
kæde med omkring 570 medarbejdere 
heraf ca. 175 advokater på 67 kontorer 
fordelt over hele landet. 
Ret&Råd har 71 advokater, der beskæftiger 
sig med ansættelse og personaleforhold.
Alle kontorer og advokater er forbundet via 
et moderne IT-netværk. 

Arbejdsgiveren har pligt til at tjekke hjemmearbejdspladsen

Arbejdsmiljølovens bestemmelser skal også overholdes, når 
det gælder hjemmearbejdspladser. Afhængig af omfanget 
af medarbejderens hjemmearbejde, har arbejdsgiveren 
ansvaret for eksempelvis inventar, belysning og udluftning 
på hjemmearbejdspladsen.

Hjemmearbejde har i de seneste 10-15 år  vun- 
det mere udbredelse på de danske arbejds- 
pladser - ofte i form af, at arbejdsgiveren stiller 
en pc med tilhørende opkobling til virksom-
heden til rådighed for den ansatte.

Men en lang række af arbejdsmiljølovens 
bestemmelser skal stadig overholdes, selv om 
arbejdspladsen rykker hjem i den ansattes 
stue. Derfor kan du som arbejdsgiver rent 
principielt ikke blot nøjes med at stille en pc 
til rådighed og så lade den ansatte selv om 
resten.

Arbejdsmiljøloven skal overholdes
Det juridiske udgangspunkt er, at lovens 
bestemmelser finder fuld anvendelse, men 
ifølge en bekendtgørelse til loven kan arbejds- 
ministeren dog bestemme, at loven kun i 
begrænset omfang skal gælde for hjemme-
arbejde. 

Bekendtgørelsen udstikker blandt andet ret-
ningslinierne for, hvor meget din medarbejder 
skal bruge hjemmearbejdspladsen, for at den 
er omfattet af arbejdsmiljølovens bestem-
melser.  Det afgørende i den forbindelse er: 
· om hjemmearbejdet enten foregår i hele 
 arbejdstiden 
·  eller “foregår regelmæssigt og arbejdstiden 
 svarer til ca. 1 dag indenfor en normal 
 arbejdsuge”

Bliver hjemmearbejdspladsen benyttet i
mindre omfang end det, er den ikke omfattet 
af arbejdsmiljølovens krav, og du har ikke 
nogen forpligtelser eller noget ansvar for 
hjemmearbejdspladsens indretning.

Men hvis din medarbejder arbejder hjemme 
i tilstrækkeligt omfang, skal hjemmearbejds-
pladsen overholde en række bestemmelser, 
blandt andet fra 
·  Bekendtgørelse om faste arbejdssteders 
 indretning 
·  Bekendtgørelsen om arbejde ved skærm-
 terminaler

Det betyder, at eksempelvis en ansat butiks-
bestyrer, der laver lønningsregnskab og andet 
kontorarbejde på hjemme-computeren, har 
krav på at få godtgjort udgiften til skærm-
briller på fuldstændig samme vilkår som en 
almindelig kontoransat.

Arbejdsgiveren har pligt til at tjekke hjem-
mearbejdspladsen
Du har som arbejdsgiver ydermere pligt til 
at påse, at arbejdsstedet, altså den ansattes 
hjem, er forsynet med passende inventar, for 
eksempel i form af en indstillelig stol, og at 
belysningen - både generel rumbelysning og 
deciderede arbejdslamper - er tilstrækkelig. 

Reglerne om fysisk sikkerhed i forhold til 
skadelige påvirkninger, det kan være:
1.  forurening med hudskadelige eller smitte-
 farlige stoffer 
2.  udvikling af luftarter, støv, røg, mikro-
 organismer 
3.  og lignende

gælder også i fuldt omfang for hjemme-
arbejdspladser, og det er dit ansvar. 

I tilfælde, hvor hjemmearbejdet ikke udføres 
ved hjælp af en pc - man kan for eksempel
forestille sig, at en ansat frisør udfører arbejde 
fra hjemmet – er det altså din pligt til at sørge 
for, at skadelige påvirkninger minimeres ved 
hjælp af etablering af udsugningsanlæg, 
ligesom du skal sørge for, at der i øvrigt er 
tilstrækkelige hjælpemidler i form af for 

eksempel særlige rensemidler, øjenskylle-
flasker og lignende.

Du skal også være opmærksom på, at næsten 
samtlige regler i arbejdsmiljøloven om for 
eksempel arbejdets udførelse, om tekniske 
hjælpemidler og om hviletid og fridøgn også 
gælder hjemmearbejdspladser.

Sikkerhedsrepræsentanten skal inspicere 
hjemmearbejdspladsen.
Også reglerne om sikkerhedsorganisation om-
fatter de  medarbejdere, der distancearbejder. 
Så sikkerhedsrepræsentanten har efter aftale 
opsøgende funktion i medarbejderens hjem, 
hvis medarbejderen arbejder hjemme én dag 
om ugen eller derover. 

Alle disse forhold gør, at du som arbejdsgiver 
skal være opmærksom på, at omkostningerne 
ved en hjemmearbejdsplads kan blive væsent-
ligt større end bare udgiften til computer og 
opkobling.
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®

Annoncer på www.Job-Support.dk

Spar tid og penge !
Syv gode grunde til at benytte et GRATIS
rekrutterings- & annonceringsværktøj fra Job-Support Danmark®

Kombiner din stillingsannoncering hos Job-Support Danmark® med brugen af 
OHRMS® og opnå en række fordele såsom:

· din helt egen brugervenlige og vedligeholdelsesfrie jobsektion på din
 virksomhedshjemmeside

· din helt egen CV database til automatisk opsamling af uopfordrede 
 ansøgere  fra bl.a. egen hjemmeside etc.

· adgang til at kunne opsætte og tilpasse ansøgningsskemaer til enhver 
 stillingsannonce annonceret online

· egen ansøgerdatabase til automatisk opsamling af ansøgere fra egen 
 hjemmeside, Job-Support Danmark® og andre jobportaler.

· adgang til en automatiseret og individualiseret besvarelse af alle mod
 tagne ansøgere, hvilket sikrer de jobsøgende en hurtig, god og profes-
 sionel behandling

· egen ansøger- og kandidatadministration til håndtering, prioritering, 
 sortering og match af CV’er i din egen samt CV-databasen hos 
 Job-Support Danmark®

· adgang til dit eget mediebureau-modul til videredistribuering af 
 stillingsannoncer til diverse internetbaserede jobportaler samt evt. 
 bestilling af DTP forarbejde til indrykning i de trykte medier

Med OHRMS® fra Job-Support International Ltd. får du et unikt, effektivt og ikke 
mindst gratis værktøj til alle dine rekrutteringsopgaver uden at du skal gå på 
kompromis med kvalitet, service eller garanti.

For yderligere information om OHRMS® kontakt venligst din kundekonsulent 
hos Job-Support Danmark® på telefon +45 70 222 JOB (562)



Lars Duehardt, LMI Danmark

- Det er noget sludder, hvis ledere siger, 
at de fravælger uddannelse på grund af 
manglende tid, siger Lars Duehardt fra LMI 

Danmark.

Af Carsten Steno, Erhvervs Bladet

Manglende tid er sludder
Prioritering. De fleste ledere kan blive bedre til at bruge 
deres tid på at skabe værdi i stedet for at lade sig forstyrre, 
siger Lars Duehardt, LMI Danmark, der har undervist 
10.000 ledere på 15 år.

Mange ledere og mellemledere efteruddanner 
sig ikke, fordi de siger, de ikke har tid. 

Men det er grundlæggende noget sludder.

Det mener direktør Lars Duehart fra LMI 
Danmark, der i løbet af de sidste 15 år har haft 
næsten 10.000 danske ledere og mellem- 
ledere på kursus i at blive bedre ledere. 

Lars Duehardt har hørt undskyldningen 
om tiden i alle de år, han har arbejdet med 
ledelsesudvikling. 

Han mærker egentlig ingen forskel, men 
presses han lidt, vil han godt erkende, at de 
yngre i dag trods alt i højere grad end for ti år 
siden er åbne overfor at få værktøjer, der kan 
gøre dem bedre. 

LMI kører med fire grundlæggende program-
mer, der er udviklet i USA, afprøvet globalt og 
tilpasset lokalt.

Et kursus i grundlæggende personlig lederef-
fektivitet, et kursus i det personlige lederskab 
og senest nye kurser i det strategiske leder-
skab og det motiverende lederskab. 

- I første omgang handler det om at blive mere 
effektiv, siger Lars Duehardt.

- Mange ledere har ikke engang en to do-liste. 
De er dårlige til at planlægge deres tid. De 
lader sig forstyrre, og de prioriterer ikke deres 

arbejdsopgaver efter hvilke opgaver, der 
skaber størst værdi for deres forretning.  
Af samme grund bliver de frustrerede og 
klager over manglende balance mellem deres 
hårde arbejdsliv og deres privatliv. Når vi først 
går ind og kigger på det og får prioriteret for 
folk og lært dem at uddelegere, hjælper det 
som regel, mener Lars Duehardt.

Lederkurser på virksomheden
Alle LMI’s lederkurser foregår som princip på 
virksomheden, ikke på kursuscentre langt væk 
fra virkeligheden. Og kursisterne tilknyttes 
en personlig vejleder, der kan supplere den 
programpakke, deltagerne skal igennem.

Mette og Gitte Rod, indehavere af gaveartikel-
firmaet Imprez, har gennemført det personlige 
effektivitetsprogram fra LMI under et citypro-
jekt i Vejle Amt. 

Resultatet har været til at tage at føle på: 
En væsentlig højere omsætning, opdeling af 
virksomheden i butik og engros samt bedre 
indtjening. Alt sammen noget, der er sket over 
et lille års tid.

- At vi er nået dertil, hvor vi er i dag, har vores 
sparringspartner en stor andel i. Hun har hørt 
på os, hun har forstået os, og hun har givet os 
noget at tænke over og arbejde med.
Det er meget givtigt at have en sparrings- 
partner, der fastholder ens fokus på de mål 
og resultater, som man selv ønsker sig gen-
nemført, fortæller Gitte Rod om kursusfor- 
løbet.
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Tradimus Excellent er en førende outsour-

cingvirksomhed inden for kundeservice. 

Vi øger vores kunders salgstal og skaber 

merværdi ved at håndtere og udvikle deres 

kundeinteraktioner.  

Excellent har siden marts 2006 indgået i 

Tradimus-koncernen og har dermed skiftet 

navn til Tradimus Excellent. 
 

For yderligere information, se:

www.exlnt.dk

www.tradimus.com

Tradimus Excellent

Af IJOBNU, Marts 2006

Hos Excellent ansætter vi
dygtige medarbejdere – uden
at skele til race, religion eller
handicap

Excellent har mere end 500 medarbejdere i Danmark og 
tilbyder teknik- og outsourcingløsninger inden for kunde-
service, telemarketing og automatiserede tjenester.
Hemmeligheden bag virksomhedens succes er:
Et engageret, veluddannet og kompetent personale.

HR Direktør Per Clausen fortæller her om 
Excellent’s erfaringer med handicappede med-
arbejdere, som virksomheden gerne ansætter. 

På lige fod med andre ansatte 
- Vi føler, at mennesker med handicap sagtens 
kan arbejde hos os. Vi antager dem på lige 
fod med andre ansatte, bare de lever op til de 
krav, vi har til medarbejdernes kvalifikationer, 
udtaler Per Clausen.

- Hos os betyder det utrolig meget, at man er 
serviceminded, at man taler godt og tydeligt 
dansk, og at man er villig til at lære. Især det
sidste er vigtigt, idet alle vores ansatte
deltager i et internt uddannelsesprogram,
når de starter hos os.

- Uddannelsesprogrammet strækker sig over 
en længere periode, og når man er igennem 
det, har man lært sig en masse færdigheder, 
man kan have glæde af i det daglige arbejde 
og i sit privatliv. Færdighederne kan desuden 
bruges senere, hvis man efter nogle gode år
hos Excellent føler, man er kommet så langt, 
at man vil videre.

Tilskuddet er ikke vigtigt
- Når vi ansætter en handicappet, så skeler vi 
ikke til det tilskud, vi kan få.Vi mener grund-
læggende, at man får større glæde af medar-
bejdere, der er ansat på grund af deres kvalifi- 
kationer, end fordi der følger et tilskud med.

- Vi synes, at vi har fundet flere velkvalificerede 
medarbejdere blandt medlemmerne i DSI’s 
medlemsorganisationer. Og vi har indtil nu 
ikke haft behov for at søge yderligere hjælp 
til speciel indretning af arbejdspladser, fordi 
vores kontorhus på Peter Bangsvej allerede er
meget handicapvenligt med elevatorer og frit 
flow på de enkelte etager.

Vi ser mere på personen
- Som virksomhed mener vi selv, at vi har 
meget at byde på, som man måske ikke kan 
andre steder. Føler vi, at personen, vi sidder 
overfor, kan få service ud gennem telefonen, 
så er det uinteressant for os, om personen er 
indvandrer, går anderledes klædt eller er 
handicappet. Vi ser mere på personen – og har
man talefejl eller talebesvær, så er man lige så 
uegnet til jobbet, som hvis man f.eks. taler en 
dialekt, der er uforståelig for andre.

Company Values
Excellent har en række Company Values,
som er fælles overalt. Værdierne: Menneskelig,
motiveret, åben, dynamisk og målorienteret 
dækker over en masse holdninger, som af-
spejles i rekrutteringen af nye medarbejdere.

- Værdierne sikrer, at vi altid har en mangfoldig 
medarbejderstab. Vi sætter nemlig pris på 
den gensidige berigelse, der ligger i at have 
ansatte, som afspejler det danske samfund, 
fortæller Per Clausen.

Ansætter gerne flere handicappede
 - Så vi er ikke decideret gået forrest, men vi 
har altid udvalgt de bedst egnede, og så er der 
altså også blevet ansat nogle handicappede, 
som vi har stor glæde af. Ja, vi er så glade for 
vores handicappede medarbejdere, at vi gerne 
ansætter flere, hvis de søger hos os.  
Her møder vi jo kunderne gennem telefonen, 
og klarer man det godt, så ligger vejen åben 
hos Excellent.
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Ledighedsprocenten er faldet fra 5,0 til 4,8 pct.
Den sæsonkorrigerede ledighed faldt med 
4.300 fuldtidsledige fra februar til marts. 
Hermed var ledigheden i marts 133.500 
fuldtidspersoner svarende til 4,8 pct. af 
arbejdsstyrken.

Af Malene Jensen, Danmarks Statistik

Nyt stort ledighedsfald

Den sæsonkorrigerede lønsum steg med 2,4 
pct. i 1. kvartal, til 183,5 mia. kr. Den private 
sektor steg med 3,0 pct., og den offentlige 
sektor steg med 1,3 pct. I den offentlige sektor 
var stigningen jævnt fordelt på stat, amter og 
kommuner.

Brancher med ændringer
I den private sektor steg lønsummen i alle 
brancher. Stigningen er dog især udtalt i 
bygge og anlæg (5,4 pct.), industri (3,7 pct.) 
samt finansiering og forretningsservice (2,9 
pct.). De laveste stigninger var i energi- og 
vandforsyning samt transport, post- og tele 
med henholdsvis 1,4 og 0,4 pct.

Faktisk årlig stigning på 5,2 pct.
Den årlige stigning i den faktiske lønsum var 
5,2 pct. Stigningen fordelte sig med en stig- 
ning i den private sektor på 7,0 pct. og i den 
offentlige sektor på 2,2 pct. Den faktiske løn-
sum var 177,2 mia. kr. i 1. kvartal.

Lønsummen er baseret på AM-bidrag
Lønsumsindikatoren er baseret på en op-
gørelse af arbejdsgivernes indeholdte arbejds-
markedsbidrag (AM-bidrag) for lønmodtagere. 
Bidragsgrundlaget omfatter al AM-bidrags-
pligtig indkomst for lønmodtagere, der er fuldt 
skattepligtige og socialt sikrede i Danmark, 
uanset om arbejdet udføres for en dansk eller 
udenlandsk arbejdsgiver i Danmark eller i 
udlandet.

Af Jette Person, Danmarks Statistik

Øget stigning i lønsummen
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HRM-chef 

Elsam indgår i den store danske energifusion og bliver sammen 
med ENERGI E2 til selskabet Generation, der med ca. 2.000 medar-
bejdere får ansvaret for produktion af el og varme.  
 
HRM-funktionen er ansvarlig for administration på personale- 
og lønområdet og med reference til koncerndirektøren, finans. 
Udviklings- og rekrutteringsområdet varetages – udover admini-
strativ støtte til rekuttering – af HRD-funktionen.  
 
HRM-funktionen i Generation vil få to afdelinger med i alt 
11 medarbejdere, der fysisk er placeret i henholdsvis Skærbæk og 
København. Denne decentrale struktur vil være et særligt fokus-
område for HRM-chefen.  
 
Ansvarsområder  
· ansvar for udmøntning af personalepolitikker samt sikring 
 af overholdelse af lovgivning og overenskomster 
· fortolkning og sikring af overholdelse vedrørende lovgivning, 
 overenskomster og lokalaftaler 
· ansvar for funktionens aktiviteter, budget, organisering og 
 personaleledelse 
· ansvar for ledelsesrapportering inden for eget område 
· ansvar for implementering af virksomhedens strategier på
 det personaleadministrative område 
· ansvar for lønadministration, herunder administration af 
 pensioner og forsikringer 
  
Arbejdsopgaver  
· forberedelse og gennemførelse af lønforhandlinger 
· personalejura 
· deltagelse i ad hoc-arbejdsopgaver – i Generation, men 
 også i koncernsammenhæng 
· pensioner og forsikringer 
· ledelsesrapportering, analyser og kontakt til de faglige 
 organisationer 
 · idenopbygning og administration på området udstatio-
 nering 
· rådgivning og sparring til ledere og medarbejdere omkring
 personaleadministrative forhold 

Kvalifikationer  
· relevant videregående uddannelse 
· erfaring fra tilsvarende stilling på chefniveau 
· dokumenteret forhandlingserfaring 
· indgående kendskab til forsikrings- og pensionsområdet 
· gode sprogkundskaber, primært engelsk 
  
Personprofil  
Det forventes, at du har lyst, evne og pionerånd til at lede 
funktionen, motivere og lede medarbejdere i en hverdag, der er 
præget af forandringer og en ny struktur.  
 
Du har evne til at skabe sammenhæng og helhed i funktionen, du 
har situationsfornemmelse, gennemslagskraft og gode kommuni-
kationsevner.  
 
Du har forståelse og interesse for forretningsmæssige sammen-
hænge og kan bidrage såvel med langsigtede opgaver som på et 
mere operationelt niveau.  
 
Arbejdsforhold  
Arbejdsstedet er Skærbæk ved Fredericia. Der må forventes nogen 
rejseaktivitet.  
 
Tiltrædelse snarest muligt.  
 
Ansøgning  
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til koncerndirektør, 
finans Jens Christian Sørensen, tlf. 76 22 25 00. 
E-mail: jcs@elsam.com  
 
Skriftlig ansøgning mrk. 340-2006 skal være Personaleafdelingen, 
Elsam Kraft A/S, Att.: Sekretær Birgit Filskov, Overgade 45, 7000 
Fredericia i hænde senest den 6. juni 2006.
E-mail: job3@elsam.com  
 
  

Elsam Kraft indgår i Elsam-koncernen, der er Danmarks førende leverandør af el og varme. Vi er en attraktiv og konkurrencedygtig virksomhed, som byg-
ger, ejer og driver el- og fjernvarmeproduktionsanlæg med stærk fokus på miljøvenlig produktion og tekno-logisk udvikling. Elsam er miljø- og arbejds-
miljøcertifi ceret efter ISO 14001 og OHSAS 18001. 
Fundamentet for virksomheden er en værdibaseret organisation med 2.200 velkvalificerede medarbejdere, der påtager sig ansvar, møder udfordringer og 
skaber resultater. 

Elsam Kraft A/S 
Overgade 45 
7000 Fredericia 
Tlf. 76 22 22 00 
www.elsamkraft.dk 



Søger du også elever?   Ring:  70 222 JOB (562)

Din nøgle til succes

Carlson Wagonlit Travel søger elever i hele landet.
Carlson Wagonlit Travel er verdens førende erhvervsrejsebureau med mere end 3.000 afdelinger i 150 lande. I Danmark
beskæftiger vi 235 medarbejdere og er med en årlig omsætning på ca. 1,5 mia. kr. markedsledende inden for erhvervsrejser,
og det vil vi gerne fortsat være. Derfor søger vi netop nu branchens bedste elever til vores rejsebureauer i København, Århus
og Billund, samt til vores økonomiafdeling. Vores mission er at vores elever skal blive Danmarks dygtigste
rejsebureaumedarbejdere – og derfor har vi i uddannelsesforløbet lagt stor vægt på respekten for både personlig og faglig
udvikling. Det er vores mål at kunne tilbyde fastansættelse efter endt elevuddannelse.

Du vil som elev blive tilknyttet et af vores rejsebureauer eller vores økonomiafdeling på vores hovedkontor i Imperial i
København. Du vil undervejs i elevforløbet komme rundt i de forskellige funktioner såsom: lufthavn, implant-kontorer,
handling/billetudstedelse, salg og marketing m.m. Uddannelsen er 2 årig og sker i samarbejde med Handelsskolens
Rejselivsuddannelse (inkl. 10 ugers skolegang). Du starter din uddannelse den 1. august 2006.

Udover at have bestået HHX eller lignende, er du en positiv og udadvendt person med masser af
gå-på-mod. Du behersker dansk og engelsk, mundtligt såvel som skriftligt. Du ser en udfordring i at
sælge, samt yde en profesionel service hver gang, ligesom du kan holde humøret højt selv i
stressede situationer.

Har dette vakt din interesse så send din ansøgning sammen med dit CV til
Carlson Wagonlit Travel, Human Resources, Vester Farimagsgade 7, 2., 1606 København V,
eller pr. mail til igraham@carlsonwagonlit.dk.

Du bedes mærke din ansøgning ”Elev06” samt hvor du ønsker at være elev
(KBH, AAR, BLL, Økonomiafdelingen)

Yderligere oplysninger kan fås hos Inge Graham tlf.: 3363 7767.

Ansøgningsfrist: 30. april 2006. Vi glæder os meget til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist 12. april ‘06Ansøgningsfrist 12. april ‘06

Hos AO kan elevtiden blive starten på din fremtidige karriere...
AO er en dynamisk og udviklingsorienteret han-
delsvirksomhed med ca. 800 medarbejdere. Vi er
landsdækkende inden for VVS, EL, VA og Værktøj.
Kunne du tænke dig at blive en af vores nye han-
delselever?

Kan du li' at have kundekontakt, og er du som per-
son glad, udadvendt og positiv, så kunne du være
en af vores nye elever. Vi tilbyder et spændende
uddannelsesforløb i en uformel virksomhed, hvor vi
konstant sætter nye tiltag i gang for vore kunder.

Som udgangspunkt gennemgår du en basisuddan-
nelse, og alt efter netop din interesse vil du få
mulighed for at specialisere dig i et eller flere af
vores produktområder – VVS, EL, VA og  Værktøj.

Uddannelsen veksler mellem intern undervisning i
virksomheden, skolegang på Mommark Handels-
kostskole, praktik hos vore kunder samt en
hverdag på et servicecenter. Uddannelsens
primære fokus er rettet mod salg, men du vil sam-
tidig komme til at beskæftige dig med bl.a. indkøb,
marketing, lager og logistik.

Vi søger 25 nye handelselever pr. 15. august 2006
i Ålborg, Herning, Holstebro, Århus, Horsens,

Esbjerg, Fredericia, Kolding, Aabenraa, Odense,
Helsingør, Hillerød, Holbæk, Roskilde, Slagelse,
Nykøbing F samt Storkøbenhavn.

Vi forventer, at du har en HG2, HHX, HF eller stu-
dentereksamen. Hvis du er HF'er eller student,
skal du ha' bestået HGS.

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at
kontakte uddannelseskonsulent Charlotte Toft på
telefon 7028 0097.

Ansøgningsfrist er den 12. april 2006!

Send din ansøgning med kopi af eksamensbevis
eller terminskarakterer mærket ”Handelselev”samt
det geografiske område, du er interesseret i, til:

Brødrene A & O Johansen A/S
Rørvang 3, 2620 Albertslund
- eller pr. mail til Charlotte Toft cht@ao.dk


