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Introduktion til virksomhederne 

 
I. Anker Andersen A/S 

Lidt historie 
Firmaet I. Anker Andersen blev etableret i Brabrand ved Århus i 1964 af Ib Anker Andersen. Nogle få 
medarbejdere startede med nedgravning af telefonkabler ved håndkraft. 
Firmaet blev i sommeren 2008 ændret til et aktieselskab og hedder nu I. Anker Andersen A/S. 

Hvad laver vi 
I dag er firmaets hovedområde etablering af naturgasledninger for gasselskaberne samt nedgravning af 
trækrør og kommunikationsledninger for tele- og elselskaberne. Områder som kloak, vand og 
serviceydelser udgør en mindre del af aktiviteterne. 

Vore trofaste kunder 
Alle kunder, der kommer i kontakt med firmaet, er vigtige og skal behandles godt.  
Vores bygherrer er bl.a. HMN NATURGAS I/S, Dansk Gas Distribution A/S og Fibia P/S. 

Hvor udføres arbejder 
Vi har arbejder på hele Sjælland og omliggende øer. 
 

Jord – Beton & Anlæg A/S 

Lidt historie 
Jord, Beton og Anlæg A/S blev etableret i 1984 af Mogens Jensen, der som direktør og indehaver stadig 
står for den daglige drift af firmaet. 

Hvad laver vi 
Firmaet beskæftiger sig hovedsagelig med jord-, beton- og kloakarbejder samt nedrivninger. 

Vore trofaste kunder 
Alle kunder, der kommer i kontakt med firmaet, er vigtige og skal behandles godt.  
Vi har gennem en årrække haft et nært samarbejde med bl.a. EBK Huse, Planet Huse samt offentlige 
institutioner, men en meget stor del af omsætningen kommer også fra private. Vi arbejder ud fra 
mottoet: ”Ingen opgave er for lille ingen opgave er for stor.” 

Hvor udføres arbejder 
Vi har arbejder på hele Sjælland. 
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Virksomhedernes fælles værdier 
Kulturen på en arbejdsplads defineres af de fælles holdninger, værdier og vaner ved hvilke 
arbejdsmiljøet og sikkerheden mv. opfattes og skabes af de mennesker der er på arbejdspladsen ved 
deres adfærd og holdninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De værdier vores fælles kultur skal indeholde og som du skal være med til at understøtte ved egen 
adfærd og holdning, lyder som følger: 
 

- Ansvarlighed; ”Fordi vi tror på, at det betaler sig at tage ansvar for egne handlinger”. 

                                Nøgleordene kvalitet (se også punktet ”Kvaliteten af arbejdet”), planlægning  
                                og løsningsorienteret er grundstenene i denne værdi. 
 

- Troværdighed; ”Fordi vi tror på, at troværdighed skaber gode relationer”. 

                                  Nøgleordene åbenhed, tillid og pålidelighed er grundstenene i denne værdi. 
 

- Arbejdsglæde; ”Fordi vi tror på, at en glad kollega er en god kollega som vi gerne vil  

                             Fastholde”. 
                                 Nøgleordene anerkendelse, god omgangstone og engagement er  
                                 grundstenene i denne værdi. 
 

- Samarbejde; ”Fordi vi tror på, at vi når længst sammen”. 

                              Nøgleordene hjælpsomhed, involvering og loyalitet er grundstenene i denne  
                               værdi. 
 

Positive holdninger fremmer et godt arbejdsmiljø, derfor taler vi om at bevæge os på ”grøn bane” i 
modsætning til ”sort bane”, der er domineret af negative ord og tendenser. 
 

Dagligdagen 
Det er ikke i orden, hvis en kollega spreder dårlig karma eller måske opfører sig dårligt overfor andre. 
Forkert adfærd skal stoppes med det samme, for adfærd der ikke påtales er jo egentlig lig med 
accepteret adfærd .… og én ting er sikkert …. er omgangstonen hård eller adfærden dårlig, giver det tit 
en dårlig stemning på arbejdspladsen. Det skaber afstand og gør det svært at samarbejde og tale 
konstruktivt med hinanden. 
 
Omgangstonen indeholder ikke bare de sagte ord, men også kropssprog og fremtoning, der, ligesom 
ironi og sarkasme, kan være med til at give omgangstonen og adfærden en negativ klang, idet andre kan 
blive usikre på hvilket signal man egentlig udsender. 
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For at alle skal have en chance for en positiv dag på arbejdspladsen forventes det, at vi alle efterlever 
vores værdigrundlag for god tone og opførsel kolleger imellem: 
 

• Sig ”godmorgen” eller ”hej” til dine kolleger, når du møder dem (Lyd glad, smil!) 
 

• Mød en hilsen med øjenkontakt (og gerne en gengældelse), så du viser du har hørt det 
 

• Sig ”farvel” når du går 
 

• Råb ikke igennem lokaler/rum – gå hellere hen til kollegaen du vil tale med så andre ikke bliver 
forstyrret 
 

• Tag hensyn til dine kolleger, f.eks. ved høj tale i telefon, efterladt telefon der ligger og ringer mv. 
 

• Forstyr ikke en kollega unødigt, fornem om kollegaen er klar til at modtage før du starter en 
samtale 

• Tal ikke dårligt om dine kolleger til andre – tal hellere direkte med personen 
 

• Tal med dine kolleger og ikke til dine kolleger 
 

• Gå ikke videre med halve informationer og rygter – spørg hellere ind hvis der er noget du ikke 
forstår 
 

• Smil!! – også på travle dage 

 

Kundebetjening / Etik 
Virksomheden ønsker at fremstå som ansvarligt og troværdigt ved at yde den bedste mulige service, og 
på den måde få mange tilfredse kunder, der vender tilbage.  
Vi skal sælge os selv med venlighed og hjælpsomhed, når vi kommunikerer med kunder og andre 
interessenter, uanset deres kommunikationsform, også når arbejdet den dag er besværligt. 
Derfor skal vi altid bestræbe os på at optræde høfligt, professionelt og servicebetonet over for 
bygherres kunder og samarbejdspartnere. 
Ligeledes skal kunden altid føle sig velorienteret om, hvad der skal foregå og adviseres såfremt aftalt 
tidsplan for evt. udbedring el. lign. ændres. 
Vi forventer også en høj etik og loyalitet over for virksomheden og dens samarbejdspartnere, både på – 
og udenfor arbejdspladsen. 
 

Orden og oprydning på arbejdsstedet 
At rydde op efter sig selv ser vi som en selvfølge, såvel efter frokostspisning, toiletbesøg som omkring 
egen arbejdsplads ved arbejdstids ophør, f.eks oprydning på skrivebord så rengøring kan komme til. 
 
Ligeledes holdes færdselsveje og -arealer forsvarligt vedlige, rene og ryddelige og fri for genstande, 
materialer, spild el. lign., så forholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssige forsvarlige. 
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Alkoholpolitik 
Det betragtes som en selvfølge, at ingen medarbejdere er  påvirket af alkohol og/eller andre rusmidler i 
arbejdstiden.  
Derfor har vi følgende generelle retningslinier: 
  
Det er ikke tilladt at drikke alkohol i arbejdstiden eller at indtage andre rusmidler.   
 
Ved alkohol forstås øl, vin og spiritus. Til ”andre rusmidler” hører blandt andet stemningsregulerende 
stoffer som narkotika, nervemedicin, sovemidler og andre stærkt opkvikkende eller beroligende midler, 
uanset om disse er lægeordinerede.  
 
Alkohol i begrænset mængde må dog indtages ved specielle lejligheder i arbejdstiden såsom 
receptioner, mærkedage, afleveringsforretninger og lignende.  
 
Overtrædelse medfører en samtale med nærmeste foresatte efterfulgt af en skriftlig advarsel. 
Efterfølgende overtrædelse vil medføre bortvisning. Grove tilfælde vil dog medføre øjeblikkelig 
bortvisning uden forudgående advarsel. 
 

Rygepolitik 
Det er generelt ikke tilladt at ryge på Indendørs arbejdsplads-områder såsom kontorer/kontorområder, 
lager- og værkstedslokaler, i skurbyer og arbejdsskure. 
Gange, garderober, toiletter, køkken og frokoststue (Fælles områder i samme type bygninger m.v.) er 
generelt røgfrie områder og der må således ikke ryges. Det betyder således, at man skal gå uden for 
bygningen/skuret i det fri hvis man ønsker at ryge.  
 
Ligeledes er det generelt ikke tilladt at ryge på udendørs arbejdspladser hvis det foregår på 
børneinstitutioner, skoler, kostskoler, efterskoler, institutioner med udbud af treårige gymnasiale 
ungdomsuddannelser, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 18 år. 
 
I firmabiler, lastbiler og førerkabinen i store som små arbejdsmaskiner er rygning kun tilladt hvis 
køretøjet altid kun anvendes af én og samme person. Hvis der er mere end én person i køretøjet er 
rygning ikke tilladt. 
 
Ovenstående er at regne for virksomhedens rygepolitik og gælder alle ansatte medarbejdere uanset 
deres arbejdssted. 
 
Gentagne overskridelser af de meddelte regler for rygning vil medføre en samtale med nærmeste 
foresatte efterfulgt af en skriftlig advarsel. 
Yderligere overtrædelse vil herefter medføre ophævelse af ansættelsesforholdet. 
 
Det daglige ansvar for overholdelse af rygepolitikken varetages af ledelsen i samarbejde med AmO. 
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Intern persondatapolitik 
Både I. Anker Andersen A/S og Jord, Beton & Anlæg A/S er, i personlovgivningens forstand, som 
dataansvarlige forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, og vi tilstræber, at du føler dig tryg ved 
vores behandling af dine personoplysninger. Vi behandler personoplysninger om dig i henhold til denne 
Persondatapolitik og gældende lovgivning.  
Eventuel kontakt vedr. medarbejderdata kan ske til respektive virksomheds administration. 
 
Denne politik er udarbejdet for at oplyse om virksomhedens behandling af persondata vedrørende 
medarbejdere.  
 
FORMÅL:  
Der indsamles persondata omkring hver enkelt medarbejder. Persondata består i sædvanlige 
oplysninger vedr. medarbejderens forhold. Formålet for indsamlingen og behandlingen er 
personaleadministration, løn samt uddannelser. Oplysningerne stammer fra medarbejderen selv.  
 
BEHANDLING OG HJEMMEL:  
Persondata i forbindelse med personaleadministration behandles i overensstemmelse med Datatilsynets 
retningslinjer. Medarbejderen der afgiver oplysningerne skal, selvom der ikke lovmæssigt kræves 
samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet, afgive 
samtykkeerklæring ved underskrift på ansættelsesblanket.  
Ved brug af medarbejderfotos på hjemmeside kræves dog særskilt samtykke fra medarbejder, og dette 
samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes.  
 
OPBEVARING AF OG ADGANG TIL DATA:  
Følsomme persondata opbevares aflåst, når de ikke er i brug, hos administrationen samt hos KSM-
afdelingen i respektive virksomhed i papirform. Desuden behandles oplysninger om løn hos 
virksomhedens lønstyringsbureau.  
Det er alene relevante ledere, administrationsafdelingen samt KSM-afdelingen, der har adgang til 
oplysningerne, foruden it-administratorer.  
Data opbevares som hovedregel i 5 år efter et ansættelsesforholds ophør. Ansøgninger fra kandidater, 
der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet.  
 
RET TIL INDSIGT OG BERIGTIGELSE:  
Medarbejderen har ret til at få indsigt i og få berigtiget egne persondata, som virksomheden ligger inde 
med. Snarest muligt og som hovedregel inden 4 uger efter modtagelsen af en begæring, skal 
oplysningerne udleveres. Når oplysninger er udleveret, kan medarbejderen tidligst anmode om 
tilsvarende oplysninger efter 6 måneder. Der kan ikke begæres indsigt i oplysninger, som findes at burde 
vige for offentlige eller private interesser, herunder hensynet til den pågældende selv.  
 
AFSKAFFELSE, SLETNING AF DATA: 
Ved følsomme persondata i papirform skal der, ved afskafning, anvendes makulering eller anden 
foranstaltning, der forhindrer, at uvedkommende kan få adgang til oplysningerne. 
 
BRUD PÅ DATASIKKERHEDEN: 
Ved brud eller tegn på muligt brud underrettes virksomhedens øverste ledelse. Brud defineres som tegn 
på fysisk indtrængen i virksomheden af uvedkommende eller tegn på at der er forsøgt/sket uretmæssig 
log-in på servere.                                                                                                                                                                         
Ved konstateret brud på persondatasikkerheden anmeldes dette af ledelsen til Datatilsynet inden 72 
timer efter, at bruddet er konstateret. Der gives, inden for samme tidsfrist, besked til alle berørte 
medarbejdere.      
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KLAGE:  
Er en medarbejder ikke tilfreds med virksomhedens behandling af persondata, kan der klages til 
respektive virksomheds ledelse. Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til 
Datatilsynet. Den aktuelle kontaktadresse kan findes på www.datatilsynet.dk. 

 

 

Ferie og varsling af ferie 

Retningslinjer for afholdelse og varsling af ferie: 
 

• Afholdelse af hovedferier aftales med nærmeste leder i god tid. 

• Øvrige feriedage varsles ligeledes i god tid. 

• Virksomhederne vil tage hensyn til ønske om ferie i skolesommerferien, men lønmodtager kan 
ikke kræve at ferie planlægges i denne periode.  

• Virksomhederne kan ændre fastlagt ferie, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn 
nødvendiggør ændringen 

• Allerede påbegyndt ferie kan ikke afbrydes 
 
Ferieåret går fra 1. maj til 30. april. Optjeningsåret følger kalenderåret. 
 
 

Sygdom 

Sygdom meldes til nærmeste foresatte. Det tilskønnes ligeledes at man tager kontakt til en kollega som 
evt. kan hjælpe hvis der er præcerende arbejdsopgaver. 
 

Adgang til virksomheden 
Ved ansættelse kan man få udleveret koden til hoveddøren på adressen Springstrup 11, såfremt man til 
tider er første eller sidste person i huset. Der anvendes ikke nøglesystem. 
Adgangskode fås ved henvendelse til ledelsen. 
 
Er man sidste person der forlader bygningen, skal man gå en fyraftens-runde. Her checkes: 

- At bagdør er låst. 
- At alle vinduer er helt lukkede. 
- At kogeplader/komfur er slukket. 
- At lys er slukket. (også i kælderen.) 
- At der ikke står levende lys tændt. (specielt for julemåneden.) 

 

Mærkedage 
Vi stor pris på vore medarbejdere og vi fejrer følgende mærkedage med en gave: 

• Bryllup og sølvbryllup 

• 50 og 60 års fødselsdag 

• 25 og 40 års jubilæum  

• Lærlinge der bliver udlært 
 

Medarbejdere der har 25 og 40 års jubilæum fejres af firmaet med morgenmadsreception eller lign.  
 

 

http://www.datatilsynet.dk/

