Kulturen på vores
arbejdsplads ...
I Vejen Forsyning er
arbejdsglæden et
fælles projekt.
Vi er mest effektive
når vi løser opgaverne
med et smil.
Vi taler meget sammen,
griner sammen og
hjælper hinanden.
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Vejen Forsyning er en
åben virksomhed, hvor
du selv tager ansvar
for dine opgaver og
planlægger din tid.
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Din faglighed er
afgørende for vores
fælles succes, og den
udvikler du sammen
med os andre.

Smil - du er på - arbejde!
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Forord
Vores ønske om at samle virksomheden »under samme tag« blev opfyldt sommeren
2016, og den nye adresse på Gormsvej rummer nogle fantastiske rammer, som har
givet os endnu bedre mulighed for, at sikre den gode arbejdsplads - både i form af
sundhed, trivsel og det fysiske arbejdsmiljø.
Vi har været gode til at få de forskellige arbejdskulturer til at fungere sammen.
Vi har hurtigt opnået en fælles arbejdskultur, hvor vi på tværs af organisationen er
blevet meget bedre til at bruge hinandens kompetencer. Vores gode arbejdsmiljø
understøttes derudover af et godt værdigrundlag.
Vores værdier er blevet opfrisket i år, da der er ansat en del nye medarbejdere siden
vores værdier blev til ved virksomhedens start. Opfriskningen af værdierne betyder, at
alle ansatte har samme ejerskab dertil - alle har været med til at udforme værdierne.
I 2018 vil der især være fokus på arbejdsmiljø.
Vi arbejder konstruktivt og målrettet på at
forbedre og fastholde vores gode arbejdsplads.

Venlig hilsen

KJELD MØLLER CHRISTENSEN
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Generel information
l Vejen Forsyning A/S fungerer som et holdingselskab og som serviceselskab.
Alle medarbejdere er ansat i Vejen Forsyning A/S. Under holdingselskabet
er der tre datterselskaber:

l Vejen Forsyning A/S ejes 100 pct. af Vejen Kommune - selskabet drives privatretligt efter
selskabsloven og årsregnskabsloven. Vejen Forsyning A/S ejer de tre datterselskaber, og
er ligeledes underlagt forsyningsloven inden for vand og spildevand. Alle vore kunder er
indbyggere i Vejen Kommune. Vi har ingen konkurrenter, kunderne har ikke mulighed for
at vælge en anden forsyning, hvilket vi mener stiller et endnu større krav til kvalitet og
service.
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l Vi har valgt en flad struktur for at give den enkelte medarbejder størst mulig ansvar og
motivation i løsningen af opgaverne. Der arbejdes i selvstyrende teams, ud fra samme
principper. Organisationen bygger på tillid og selvstændighed.
l Bestyrelsen består af 9 medlemmer - 5 medlemmer er udpeget af byrådet,
2 medlemmer er valgt af forbrugerne og 2 medlemmer er valgt af medarbejderne.
l Vi sørger for, at leverer rent vand i hanerne til ca. 5.265 kunder (0,83 mio. m3 om året)
og sørger for, at ca. 13.150 husstande (ca. 1,9 mio. m3 om året) kan komme af med
spildevandet på en måde, så det belaster miljøet mindst muligt. Vi står for driften af
to vandværker, ni renseanlæg og ledningsnet til både vand og spildevand.
l Derudover varetager vi administrationen af tømningsordning, hvor ca. 4.000 septiktanke
tømmes om året.
l Vi omsætter for ca. 76 mio. om året. Fordelt med henholdsvis 42 på spildevand,
24 på renseanlæg og 9,5 på vand.
l Vi er 32 ansatte fordelt med henholdsvis 12 kvinder og 20 mænd, og med en
gennemsnitsalder på 48,8 år.
l Det er vigtigt for os, at kunderne oplever en sikker forsyning af drikkevand og en sikker
bortledning af regn- og spildevand. Drikkevandet skal være af høj kvalitet og rensningen
af spildevand, skal som minimum overholde alle udlederkrav, til gavn for miljøet.
Vi har altid fokus på optimering af driften både med hensyn til økonomi og miljø.
l Vi er en virksomhed med »glimt i øjet«, hvor der er åbenhed, respekt og en uformel
omgangstone. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere har størst mulig ansvar og
medindflydelse. Vi ser muligheder og ikke begrænsninger. Vi er aktive i at finde
løsninger på miljøudfordringer som ændret klima og fremtidig planlægning.
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Generel information
ANSÆT TELSESPROCEDURE
Vi gør alt hvad vi kan for, at holde på medarbejderne, og vores virksomhed er bestemt ikke
en »svingdør«. Det er heldigvis meget sjældent at en medarbejder tager afsked med vores
virksomhed. Der er flere medarbejdere, der har fejret deres 25 års jubilæum ved Vejen
Forsyning. Den gennemsnitlige anciennitet er 10 år.
Medarbejderne er vores vigtigste ressource, og det er derfor en god idé, at investere ressourcer i ansættelsesprocessen, så det er den rigtige medarbejder, der ansættes første gang.

Medarbejderne er vores
vigtigste ressource
Kjeld Møller Christensen, direktør

Når vi alligevel mangler nye medarbejdere ansætter vi de mest kvalificerede medarbejdere
til enhver stilling. Vi har selvfølgelig fokus på de faglige færdigheder, men det er meget
vigtigt for os, at de personlige egenskaber, passer til vores virksomhed. Vi er en seriøs virksomhed med »et glimt i øjet«, hvor der er åbenhed, respekt og en uformel omgangstone,
og hvor der hele tiden sker noget nyt. Derfor lægger vi stor vægt på personlige og sociale
kompetencer. En medarbejder ved os skal kunne engagere sig i arbejdet, arbejde med
frihed under ansvar, have let til smil og have humor. Har den nye medarbejder den rette
indstilling, tror vi på, at vi kan lære medarbejderen de ting vedkommende har brug for.
Ved hver ansættelse nedsættes en ansættelsesgruppe, der typisk består af nærmeste
leder og 1 - 2 af de nærmeste medarbejdere. Ansættelsesgruppen vælger ud fra faglige,
personlige og sociale kompetencer og selve præsentationen i ansøgningen et passende
antal ansøgere, der inviteres til en personlig samtale. Der udarbejdes en PI-profil på den
medarbejder, der tilbydes stillingen. Alle ledere og medarbejdere har fået udarbejdet en
PI-profil. PI-profilen er et værktøj, der på en anvendelig måde viser, den enkelte medarbejders/leders arbejdsrelaterede behov og drivkræfter.
PI-profilerne er tilgængelige for alle i virksomheden, og med PI-profilerne har vi opnået
en større forståelse af, hvordan vi i det daglige arbejde skal agere overfor hinanden og
hvad der skal til for, at den enkelte medarbejder/leder trives bedst muligt.
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VELKOMST
Det er vigtigt for os, at vores nye medarbejder får en god modtagelse og føler sig velkommen. Allerede inden første arbejdsdag får vores nye medarbejder tilsendt et introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet indeholder en plan for minimum de første 14 dage.
Programmet afhænger af jobbets indhold. Efter ca. 2 måneder holdes der et evalueringsmøde med nærmeste leder, så vi løbende er opmærksomme på om vores introduktion og
velkomst er god og effektiv.
Den første arbejdsdag står der selvfølgelig en velkomstblomst på vores nye kollegas skrivebord, og den nye medarbejder vises rundt i virksomheden. På rundturen hilser den nye kollega på medarbejderne ved de enkelte skriveborde. Samme dag inviteres alle medarbejder
til rundstykker i kantinen. Ved morgenbrødet bydes den nye kollega velkommen ved blandt
andet en præsentationsrunde af den enkel medarbejde/leder, og den nye kollega har mulighed for, at præsentere sig selv. For at være sikker på, at den nye kollega har alt (lige fra
IT-udstyr, IT-programmer, skriveredskaber, arbejdstøj m.v.) til rådighed allerede den første
arbejdsdag, har vi udarbejdet en tjekliste, til brug ved ny ansættelse. Tjeklisten indeholder
hvilke opgaver, der skal udføres inden den nye kollegas første arbejdsdag og hvem, der er
ansvarlig for selve opgaven.
For at integrere den nye medarbejder i kulturen på vores arbejdsplads sørger vi for, at
vedkommende »holdes i hånden« i den første tid. Der vil altid være en ansvarlig medarbejder (oftest den nærmeste kollega), der sørger for at den nye medarbejder kommer
med til frokost, får hilst på alle o.s.v. Alle ledere og medarbejder er ansvarlige for at
integrere den nye medarbejder i vores virksomhedskultur, og vores erfaring er at de nye
medarbejdere ret hurtigt bliver en del af vores kultur.
»Jeg synes at Vejen Forsyning er et rigtig godt sted at arbejde fordi, her har vi
frihed under ansvar og tillid fra ledelsen, der stoler på at vi udfører vores job
tilfredsstillende, uden at de behøver at kontrollere os i tide og utide.
Derudover så er her en dejlig befriende omgangstone og hvis man har en god idé
eller forslag til ændring, så er der ikke langt fra tanke til handling.
F.eks. har vi som noget nyt indført pause-gymnastik, som er et superfedt indspark
i hverdagen og en god mulighed for et godt grin med de skønne kolleger.
Det nævnte er bare nogle af de ting der gør, at jeg hver dag glæder mig til at
komme på arbejde og at her så også er en god atmosfære i vores flotte
omgivelser er bare endnu et plus«.
Janni Madsen, Kundeansvarlig
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Inspiration
VISIONER
I Vejen Forsyning har vi en fælles ambition om, at ville det bedst mulige! Vi arbejder for
at have kunden i fokus og for at leve op til de forventninger, der følger med når man er en
forsyningsvirksomhed, der leverer rent drikkevand og renser spildevand.
Vi har derfor nogle fælles visioner, som er et udtryk for det, vi stræber efter - og arbejder
målrettet på at nå. For medarbejderne betyder det, at vi arbejder ud fra tre visioner, der
giver udtryk for, hvad vi vil i forhold til sikker drift, aktiv medspiller og attraktiv arbejdsplads. Visionerne sætter kursen for, hvordan Vejen Forsyning skal udvikle sig - til glæde for
kunder, medarbejder og samarbejdspartnere m.m.

Vores visioner
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VÆRDIER
Vi er en virksomhed med fælles kultur og fælles værdier. Når vi implementerer noget i
virksomheden som vedrører alle gør vi meget ud af, at samtlige medarbejdere er involveret
- det giver et godt og naturligt ejerskab.
Vores værdier er skabt på et temadøgn i fællesskab mellem ledelsen og medarbejderne.
Alle medarbejdere har haft indflydelse på udformningen af værdierne. Værdierne er en
naturlig del af vores dagligdag og bliver efterlevet i alle vores handlinger - det er de fordi
vi som medarbejdere får lov til, at:
l være nyskabende - ledelsen har forståelse for, at det kan være ressourcekrævende, at
være nyskabende
l være faglige - alle leder og medarbejder har god mulighed for kurser og efteruddannelse
l være troværdige - der afsættes ressourcer til opsparing af den sociale kapital.
Vi har mange arrangementer i løbet af et år, hvilket medfører en større kendskab/
tillid til hinanden og dermed et bedre samarbejde. Et godt samarbejde er medvirkende
til at vores kunder og samarbejdspartnere vil opfatte os som troværdige
Værdierne er kendt af alle i virksomheden og holdes aktive ved, at vi udfordre hinanden
på dem i dagligdagen. Skulle det ske at en medarbejder er på vej væk fra værdierne,
har vi lovet hinanden at markere det over for medarbejderen - så vedkommende hurtigt
kommer på rette spor. Værdierne hænger flere steder i virksomheden og er elektronisk
tilgængelige.
Værdierne er skabt kort efter at Vejen Forsyning blev etableret, og der er siden blevet
ansat en del nye medarbejdere. For at disse nye medarbejdere skulle forstå baggrunden
for værdierne og få samme ejerskab af værdierne har der i 2017 været nedsat en arbejdsgruppe, bestående af nye og enkelte »gamle« medarbejder.
Arbejdsgruppen har gennemgået værdierne og der er enighed om, at fastholde de tre
værdier; nyskabende, faglige og troværdige - for det er stadig sådan vi ser os selv.
Selve teksten til hver enkelt værdi er ændret til at være mere nærværende og på
»Vejen Forsyning-sprog«. Resultatet af arbejdsgruppens arbejde med værdierne blev fremlagt på et fællesmøde.
Se værdierne på næste side ...
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Vores værdier
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MÅL OG MOTIVATION
Motiverede og engagerede medarbejdere er vigtige for vores virksomhed. Vision og især
mål kan være med til at motivere og engagere medarbejdere. Det er dog vigtigt at både
vision og mål gøres nærværende for den enkelte medarbejder.
For at gøre mål endnu mere nærværende for den enkelte medarbejder, har vi et særligt
fokus på mål og indsatser. Bestyrelsen og ledelsen fastsætter mål indenfor visionerne sikker
drift, attraktiv arbejdsplads og aktiv medspiller.
Når målene er fastsat hænges plancher med mål op i kantinen, og hver enkelt team drøfter,
hvilke indsatser de kan bidrage med for, at opfylde de fastsatte mål. Teamet skriver herefter forslag til indsatser på planchen. Den enkelte medarbejder er ligeledes velkommen til,
at skrive et forslag til indsatser på planchen.
Ledelsen samler efterfølgende alle forslagene til indsatser og vælger, hvilke indsatser, der
skal arbejdes videre med i det pågældende år. Resultatet fremlægges på et fællesmøde.
Målene følges over året af både medarbejder og ledelse.

Driftsleder og -medarbejder drøfter indsatsområder.

Udover fælles mål for virksomheden, har hver enkelt medarbejder drøftet individuelle mål
ved GUS (gensidig udviklings samtale) med nærmeste leder.
11

ÉN AF DE GODE HISTORIER
Vi prøver konstant på, at blive bedre til at få de gode historier frem. De gode historier
har stor betydning for positiviteten, anerkendelsen og energien i dagligdagen. Ledelsen
opfordrer ofte medarbejderne til forskellige tiltag for, at fortælle den gode historie.
Det kan blot være en historie fra dagligdagen, hvor noget er gået godt eller hvor en
medarbejder har gjort noget godt for en anden. Eksempel på en af de gode historier:

DANMARKS
BEDSTE
ARBEJDSPLADS

VI BLEV
NUMMER

5!

I 2017 lykkedes det os, at blive kåret som nr. 5 i Great Place To Work
i kategorien »Mindre arbejdspladser med 20 - 49 ansatte«.
Derudover kvalificerede vi os til at blive Great Place To Work certificeret.
Det er vi rigtig stolte af, men det er bestemt heller ikke en tilfældighed - vi arbejder
målrettet derefter, og har et ønske om, at komme endnu længere op på listen.
Placeringen blev fejret i kantinen, hvor alle medarbejdere var inviteret til lagkage.

»Når man træder ind ved Vejen Forsyning møder man
med det samme et meget åbent og imødekommende miljø.
Det er en arbejdsplads med et stærkt fagligt grundlag,
som samtidigt udstråler et stærkt menneskeligt fundament«.
Jesper Jøker Eg, Konsulent
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»BYENS BEDSTE KOLLEGA«
På opfordring fra ledelsen deltog medarbejderne i Arbejdsglæde Ministeriets
»Byens bedste Kollega 2017«. Vi er rigtig stolte af, at det var en af vores medarbejdere,
der løb af med sejren. Fejringen af »Byens Bedste Kollega« foregik i kantinen, hvor alle
medarbejdere var inviteret.
Arbejdsglædeministeriets opslag og billede af
Byens Bedste Kollega med pokal og blomster

Indstillingen fra kollega til »Byens Bedste Kollega«:
Thomas er bare en super god kollega, han er altid i rigtig godt humør og har ofte en kommentar til situationen. Han deler ud af sin viden og er hjælpsom, og er med til at løse problemer, også i pressede situationer.
Thomas er den åbne person som er ligefrem og alle kan komme til ham og snakke, han
lytter og har måske et »redskab i værktøjskassen« han deler ud af. Thomas er også modtagelig for input og bruger gerne disse i hans egen dagligdag, såvel arbejdsmæssigt og
privat. Han er socialt og er altid deltagende. Han er samtidig en rigtig god familiefar, som
også har familien i højsæde. Thomas formår at nå det hele, men vi skal passe på Thomas
så han ikke på længere sigte støder ind i problemer, der kan være uoverskuelige og det
hjælper jeg og andre kolleger gerne med.
Thomas er bare den der må og skal have titlen:
»Byens Bedste Kollega« nej LANDETS BEDSTE KOLLEGA!
13

En af grupperne
i gang med tegne
samarbejdet.

DØGNSEMINAR
Hvert forår holdes der et døgnseminar med aktuelle temaer, hvor samtlige medarbejdere
og ledere deltager. Temaet er altid dækkende for noget vi arbejder med det pågældende år,
og er ofte en del af opfyldelse på nogle af vores mål.
Vi har skabt en arbejdsplads med medarbejdere, der fungerer godt som enkelt individer og
som samtidig er gode kollegaer, der samarbejder om at opnå gode resultater.
Vi er medarbejdere og ledere, der går glade på arbejde og arbejdsglæden er for det meste
helt i top - men vi er også meget bevidste om, at der skal sættes ressourcer af til, at arbejde
med arbejdsglæden, både i det daglige men også indimellem med ekstra fokus derpå - f.eks.
døgnseminar. Døgnseminaret er noget både ledere og medarbejder ser frem til hvert år.
I år blev døgnseminaret afholdt på Hornstrup kursuscenter og temaet var »Den trælse
organisation« og »Nysgerrighed«. »Den trælse organisation« var et underholdende og
ironisk foredrag, hvor dagligdagen sættes på en spids, men hvor de klare pointer tydeligt
træder frem. Foredraget »Nysgerrighed« handlede om, at vi kan lære alverdens metoder,
teorier og værktøjer og bruge resten af vores liv på det. Men den vigtigste forudsætning
for samarbejde, samliv og sameksistens er nysgerrighed. De to foredrag gav os alle noget
med hjem som vi kan bruge i vores hverdag. Udover foredragene var der forskellige samarbejdsøvelser, musikquiz og hyggeligt samvær om aftenen.

»Det bliver svært at undervise jer i arbejdsglæde
- den har I jo allerede i høj grad«.
Martin Monbjerg, Hornstrup Kursuscenter.
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DNA-PLAKAT
Temaet på døgnseminaret 2017 var »Arbejdsglæde og Samarbejde«. En af øvelserne gik ud
på, at vi blev delt i 6 grupper. Hver grupper skulle nu samarbejde om at tegne ikoner, der
symboliserede, hvad der bidrager til arbejdsglæde på vores arbejdsplads.
De 6 tegninger blev til slut fremlagt og ikoner som god omgangstone, anerkendelse, respekt
og humør fremgik på samtlige tegninger. Resultatet af de 6 gruppers tegnesamarbejde er
blevet brugt til, at udarbejde virksomhedens DNA-plakat, som fortæller om det særlige ved
os. Udarbejdelse af DNA-plakat var et af vores indsatser til opnåelse af mål om attraktiv
arbejdsplads i 2017.

DNA-plakaten viser i ord
og billeder, hvem vi er og
hvordan vi er når vi er på
arbejde. Billederne viser
at du altid er velkommen
ved Vejen Forsyning, vi
kan være fjollede, vi kan
være seriøse, vi er gode
kollegaer, vi hjælper hinanden, vi styrer efter fælles
mål, vi får gode idéer, vi er
bevidste om at give plads
til hinanden og meget
mere. Teksten er meget
bevidst udformet som vi
- altså noget vi gør i fællesskab (første afsnit), og som
du - altså noget du selv har
ansvar for (anden afsnit).
Vores DNA-plakat hænger
nu som udsmykning flere
steder i virksomheden og
anvendes så snart vi skal
fortælle om, hvem vi er og
hvordan vi er. Eksempelvis
ved nyansættelser.
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MED-UDVALG
I Vejen Forsyning har vi et MED-udvalg. MED-samarbejdet skal styrke og udvikle
samarbejdet mellem ledelse og medarbejderne.
Alle medarbejder skal enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant have
mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på
rammerne for arbejdet.
Vores MED-udvalg består af tre fra ledelsen og fire medarbejdere. MED-udvalget har
mange forskelligartede opgaver de varetager vedrørende forhold med betydning for
arbejdes-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. MED-udvalget repræsenterer
ALLE medarbejders interesser og synspunkter.

På vores intranet »Kilden« er der et faneblad med MED-udvalget, hvor det fremgår,
hvem er er medlemmer af udvalget, referater fra MED-udvalg m.m.

Forsiden på MED/arbejdsmiljø på Kilden.
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MORGENGYMNASTIK,
MOTIONSRUM,
JULEUDSMYKNING
OG PYT-KNAP ...
Det er vigtigt at give sig tid
til - i en ellers travl hverdag,
at foretage noget sammen
som kollegaer. I Vejen Forsyning er vi meget sociale og
kan lide at bruge tid sammen,
hvilket betyder at vi kender
hinanden rigtig godt og har et
tæt forhold. Flere ledere og
medarbejdere benytter vores
motionsrum i fritiden - det er
også medvirkende til det gode
sammenhold.
Det sidste tiltag er morgengymnastik, hvor vi to gange
om ugen bliver instrueret i
forskellige øvelser.
Ved juletid pyntes tre juletræer
og især i projektrummet gives
der gas med julepynten.

PYT-KNAPPEN
giver en magisk mulighed for,
at komme videre over dagens
små og større, nogle gange
banale, udfordringer.
Med et lille tryk kan jeg tilgive
både mig selv og andre.
17

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER
Vejen Forsyning er en arbejdsplads med mange farlige arbejdsaktiviteter, og dermed en
virksomhed med risiko for mange arbejdsulykker. Vi gør alt hvad vi kan for at reducere arbejdsulykker, og har kun haft et par stykker om året - dog aldrig af alvorlig karakter, hvilket
vore lave sygefravær (1,28 %) også vidner om.
Sikkerhed skal ikke kun handle om regler. Det skal være inspirerende og en levende del af
organisationen, som alle har et ejerskab til.
Vores sikkerheds- og arbejdsmiljøarbejde handler ikke kun om at forebygge ulykker, men
også om at skabe værdi for vores virksomhed, ved at være en integreret del af forretningen.
Vejen Forsyning er en farlig arbejdsplads, men det kan være svært for en lille virksomhed
at have de rette kompetencer i forhold til arbejdsmiljø. Derfor har vi i fællesskab med fire
andre forsyninger ansat en sikkerhedsleder. Sikkerhedslederen skal sikre at vi til enhver tid
overholder gældende lovgivning og gerne mere til.
Der er i løbet af det sidste år taget mange initiativer for at bedre sikkerheden i arbejdet.
Alle driftsmedarbejder har f.eks. deltaget i brøndredning, hvor alle har prøvet at redde/
blive reddet op af en brønd. Der er efterfølgende indkøbt personligt seletøj, så selen ikke
skal tilpasses hver gang inden brug. Derudover er der købt meget andet sikkerhedsudstyr f.eks. åndedrætsværn, special dragter, special handsker og meget andet.
Ved alle arbejdsgange, der udføres sjældent eller er meget specifikt er der udarbejdet
procedurer, der helt nøjagtig fortæller medarbejderen, hvad han skal gøre i forbindelse
med sikkerhed. Procedurerne kan tilgås elektronisk fra marken via IPad.
Samtlige medarbejdere deltager hvert år i førstehjælpskursus.
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Information
Kommunikation indgår i samtlige af vores daglige aktiviteter. God intern kommunikation
er grundstenen for virksomhedens succes. Intern kommunikation er ledelsens værktøj til
at informere, styre og holde sammen på virksomheden. Intern kommunikation er også en
indikator for, hvordan det står til »ude« i virksomheden. Information fra ledelsen foregår
naturligt i det daglige arbejde.
For at sikre at information er der fastlagt en struktureret mødeaktivitet:
l En gang om måneden holdes der fællesmøde, hvor alle medarbejdere og ledelsen er
samlet. Direktøren indkalder og sender dagsorden til medarbejderne inden mødet.
Mødet starter altid med en sang - valgt af det team, der har 30 minutters indslag på
mødet. Ledelsen informerer om relevante emner på mødet.
l Driften holder 10 minutters morgenmøde hver morgen, hvor der er mulighed for
gensidig information, herunder vagtens aktiviteter i vagtforløbet.
l Alle team holder teammøder efter behov. Nærmeste leder sender dagsorden inden
mødet og indkalder til mødet.
l Lederne indkalder hvert år sine medarbejdere (enkeltvis) til snak, hvor der er mulighed
for en uformel snak. Direktøren indkalder ligeledes alle medarbejdere til en uformel
snak én gang om året.

»Det er fint med den uformelle snak.
Ledelsens dør står godt nok altid åben, men det sikrer alle medarbejder
en snak - også dem der måske ikke kommer til ledelsen af sig selv.
Helen Brinch Stage, kvalitetsleder
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INTRANET
Et af vores vigtigste informationsmidler er vores intranet - Kilden. Kilden er implementeret
for at højne informationsniveauet for alle i virksomheden. Kilden indeholder al nødvendig
information og viden og sørger for, at dette er lettilgængelig for alle i virksomheden. Alle i
virksomheden kan oprette indlæg mm.
Når du åbner en browser ved Vejen Forsyning lukker Kilden automatisk op, det betyder
at alle ansatte får set Kilden hver dag. Vi har bevidst valgt, at der også findes »ikke faglige
indslag« på Kilden, for at skabe en endnu større nysgerrighed om, hvad der står på Kilden.

Kildens forside den 8. maj 2018

INFOSK ÆRME
Den interne kommunikation er yderligere styrket ved at etablere en infoskærm i kantinen
og en i driftsområdet. Informationen bliver mere synlig og mere nærværende. Alle kan
oprette indlæg på infoskærmene.

»Infoskærmene giver et godt og hurtigt overblik,
og i kantinen kan man nå at se dagens nyheder imens kaffen brygges«.
Troels Kragh, Projektleder
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Involvering
DIALOG
Ingen problemer er forkerte, for store eller for små. Ledelsens døre står helt bogstaveligt
altid åbne. Der er altid plads til at få luft for irritation, begejstring eller hvad det nu kunne
være. Har en medarbejder behov for en snak - kommer medarbejderen blot forbi.
En gang om året holdes der GUS-samtale, en Gensidig Udviklings Samtale, hvor også medarbejderen har ret og pligt til, at give nærmeste leder konstruktiv feedback. Vi har alle en
interesse i at vi fungerer optimalt i vores job, og vi har alle behov for, at vide hvordan vi
kan gøre det bedst muligt. Vores GUS-koncept gør, at vi udvikler hinanden ved fælles hjælp
- både ledere og medarbejdere. For at gøre tilgangen lettere til GUS-samtalen og
den efterfølgende handling, har vi implementeret et elektronisk værktøj - musskema.dk.
Det elektroniske værktøj støtter både ledere og medarbejdere i opfølgning og indsatser.
Derudover er alle informationer og aftaler samlet et sted.

Forsiden til musskema.dk
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Påskønnelse og udvikling
INVOLVERING AF MEDARBEJDERE
Vi har en meget flad organisation for at styrke involveringen og motivationen. Det betyder
også, at alle medarbejdere har ansvar og kompetence til, at udføre de opgaver der skal
løses. Vi arbejder i selvstyrende teams, hvilket betyder, at vi arbejder efter fastsætte mål,
der er aftalt mellem team og leder. I det daglige arbejde træffer den enkelte medarbejder
eller team selv beslutninger.
Ved større forandringer af arbejdsforhold m.v. drøftes disse som udgangspunkt på vores
MED-udvalgsmøde og herefter på et fællesmøde, hvor samtlige medarbejder er til stede
og har mulighed for, at fremkomme med deres synspunkter.
Medarbejderne har stor indflydelse og involveringsgraden er høj i Vejen Forsyning, og det
er i det daglige altid muligt, at fremsætte forslag og ønsker til ledelsen.

ANKEMULIGHED
Vi opfordrer altid til, at gå til nærmeste leder, hvis noget er utilfredsstillende, eller hvis
der er en konflikt på vej - det er også okay at tage fat i sin fagforening eller tillidsmand.
Er medarbejderen ikke tryg ved at gå til sin nærmeste leder, kan medarbejderen gå direkte
til direktøren eller bestyrelsesformanden.
Samtlige medarbejdere og ledere har deltaget i konflikthåndteringskursus, hvor vi fik
værktøjer til at løse eventuelle konflikter.

PÅSKØNNELSE
Små erkendtligheder uddeles når der er noget at fejre, f.eks. et par flasker vin ved f.eks.
indlæg på Kilden om et bestemt emne, chokolade, besøg af »Hjem-is bilen« ved høj svarprocent på trivselsmåling mm, små nyttige gaver f.eks. USB stik, tøj med logo. Hvert år får
alle medarbejdere julegaver. Ved fællesmøder fremhæver ledelsen ofte medarbejdernes
gode indsats.
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UDVIKLING
Det er vigtigt for os, at alle medarbejder har udviklingsmuligheder. Kompetenceudvikling er
en fælles sag for både virksomheden og medarbejdere, men medarbejderen er i høj grad
medansvarlig for sin egen udvikling.
Under den årlige GUS-samtale foretages der en gensidig evaluering af nuværende og
fremtidige opgaver, og derud fra fastlægges udviklingsbehovene. Der tages udgangspunkt
i virksomhedens behov men medarbejderne er i høj grad medbestemmende af ønsker om
opgaver og nye kompetencer. I løbet af året er der ligeledes god mulighed for kursus- og
uddannelsesdeltagelse.
En del medarbejder har gennemført eller er i gang med et længerevarende uddannelsesforløb. Samtlige driftsansvarlige er tilbudt uddannelsen procesoperatør, hvor der er to
medarbejdere afsted på uddannelse af gangen. Alle projektledere har gennemført projektlederuddannelsen. Der er ligeledes gennemført kvalitetslederuddannelse, lederuddannelse,
lead auditoruddannelsen, diplomuddannelse indenfor økonomi, kloakmesteruddannelse
og kommunomuddannelse.
Alle medarbejdere har indtil nu, fået opfyldt deres ønsker om kursus og uddannelse.
Det er vigtig for os, at virksomheden er i konstant udvikling og har indsigt i aktuelle emner.
Derfor opfordrer ledelsen alle ansatte til, at deltage i ERFA-grupper, hvor der er mulighed
for sparring i et fortroligt forum. Derudover er der mulighed for både fagligt og personlig
udvikling. Alle medarbejdere deltager i ERFA-grupper indenfor deres arbejdsområde.
Vi arbejder i selvstyrende teams under en meget flad organisationsstruktur, med høj grad
af medbestemmelse. Dette kombineret med ledelsens tillid til, at medarbejderne kan prioritere og løse egne opgaver giver god mulighed for udvikling af den enkelte medarbejder.
Både talenter, de kreative og ildsjælene kommer lettere op til overfladen.

»Jeg synes Vejen Forsyning er et unikt sted at arbejde, idet vi har en fri omgangstone og det er vigtigt at man kan grine sammen med sine kollegaer. Et andet vigtigt
element i min hverdag er, at der er høj grad af selvbestemmelse og selvstændighed.
Det er vigtigt for mig at føle at jeg har indflydelse, det betyder rigtig meget for
arbejdsglæden. Jeg føler mig værdsat af ledelsen hos Vejen Forsyning og der bliver
altid lyttet til en. Alt i alt en rigtig skøn arbejdsplads med attraktive personalegoder,
fokus på det sociale og et højt fagligt niveau«.
Maja Brøchner Kristensen
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Omsorg
BALANCEN MELLEM ARBEJDSLIV OG PRIVATLIV
Det fungerer bedst, når der er balance mellem arbejdsliv og privatliv. Er der ikke det kan
det udvikle sig til stress, derfor er det meget vigtigt for os, at der er en god balance mellem
arbejdsliv og privatliv for både ledere og medarbejdere. Ledere og medarbejdere har via
MED-udvalget sikret, at personalehåndbogen understøtter en god balance mellem arbejdsliv og privatliv.

HJEMMEARBEJDE
Alle ansatte har fået stillet en bærbar computer til rådighed og får et månedligt tilskud til
betaling af privat bredbånd. Alle ledere og medarbejdere kan efter aftale med nærmeste
leder arbejde hjemmefra, hvilket giver god mulighed for fordybelse og koncentration, i forbindelse med løsning af opgaver. Derudover er der også mulighed for, at kunne nå private
gøremål midt på dagen.

FRIHEDER MED OG UDEN LØN
I forbindelse med en række mærkedage som f.eks. jubilæum, runde fødselsdage, sølv-/
guldbryllup gives der en fridag med løn. Ved ønske om tjenestefri uden løn, er dette også
en mulighed, når det er foreneligt med arbejdet.

SUNDHEDSFORSIKRING
Vi har tegnet en sundhedsforsikring for alle ansatte, der har været ansat i tre måneder.
Forsikringen dækker både arbejdstid og fritid. Der er ligeledes mulighed for, at forsikre
husstanden, såfremt det ønskes.

VACCINATION
Alle ansatte tilbydes influenzavaccination. Ansatte, der er i kontakt med spildevand tilbydes
de lovpligtige vaccinationer.

VÆRKSTED OG VÆRKTØJ
Virksomhedens værkstedsfaciliteter må benyttes efter arbejdstid af alle ansatte til private
reparationer m.v. trailer og værktøj kan lånes til privat forbrug.

AFSPADSERING/FLEX
Alle medarbejdere kan valgfrit afspadsere/flexe såfremt det er foreneligt med arbejdet.

ÆNDREDE ARBEJDSTIDER
Der er mulighed for, at få ændret arbejdstider, hvis dette harmonerer bedre med privatlivet. Der er indtil nu tre medarbejdere, der har benyttet sig af muligheden.
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STØT TE I SVÆRE TIDER
Medarbejder, der af en eller anden grund er i en svær situation hjælpes individuelt. F.eks.:
l Medarbejder der har været ude for et trafikuheld, som medfører et langt sygefravær
tilbydes, at starte på deltid med et andet jobindhold end tidligere. Arbejdstiden øges
gradvis til vedkommen igen kan komme på fuldtid. Der er en briks til rådighed på
arbejdspladsen, hvis et hvil bliver nødvendigt.
l Medarbejder med slidgigt i knæ overføres til mere stillesiddende funktion, inden og
efter operation.
l Medarbejder med problemer på hjemmefronten får nedsat timeantal.
l Medarbejder med stresssymptomer hjælpes - der tilbydes psykologhjælp.
Er der ikke andre muligheder end jobskifte tilbydes, der hjælp til at finde et nyt job.
l I tilfælde hvor der er tale om dødsfald eller andet i nærmeste familie, tilbydes frihed/
sygefravær i en ikke defineret periode. Deltidsarbejde kan også være en mulighed.
l Ved akut brug for psykologisk hjælp er alle medarbejdere forsikret med psykologhjælp
inden for to timer. Tlf. nr. til psykologisk krisehjælp er let tilgængelig på Kilden (intranet).

MANGFOLDIGHED OG INTEGRATION
Vi er åbne over for alle »minoriteter«. Sagt med andre ord, vi har ingen begrænsninger,
men vil altid have fokus på personlighed og faglighed. Vi har ansat medarbejdere med
nedsat arbejdsevne samt én medarbejder med anden etnisk baggrund.
Hicham Adel Alkholi som er projektansat.og skriver:
»Jeg kommer fra Syrien og har boet i Danmark i to år. Jeg er uddannet
ingeniørtopograf i Frankrig og har arbejdet som dette i 25 år. Da jeg
kom til Danmark, gik jeg på sprogskole og kom gennem jobcentret
i praktik ved Vejen Forsyning. Efter 3 måneders praktik blev jeg
projektansat.
Jeg arbejder med at finde stophaner, indmåle disse med GPS, hæve
dem op til terræn, hvis det er nødvendigt og reparerer dem, hvis de
er i stykker.
Da jeg var ved Vejen Forsyning første gang kunne jeg mærke, at det
var et sted, hvor der var god atmosfære. Jeg har nu været ved Vejen
Forsyning i 1,5 år og jeg er rigtig glad for at være der. Der er en god
ledelse og gode kolleger.«
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Fejring
SOCIALE ARRANGEMENTER
Det er vigtigt for os, at medarbejderne har det godt med hinanden. Virksomheden støtter
derfor de sociale arrangementer medarbejderne arrangerer - både uden for arbejdstid og i
arbejdstid, f.eks. deltagelse i Frøsløbet - hvor medarbejder med familie deltager. Derudover
har der været arrangeret skydning, cykling, ishockey, minicruise, bålmad m.m. Virksomheden støtter disse arrangementer i form af betaling af tilmeldingsgebyr, forplejning eller
T-shirt m.m.
Der er meget stor tilslutning til samtlige arrangementer i vores virksomhed. På baggrund
af dette og på grund af medarbejdernes store engement i det daglige arbejder, holdes der
hvert år minimum en sommerfest og en julefrokost for alle medarbejdere, som betales af
virksomheden. Festerne arrangeres af et personaleudvalg, der må anvendes arbejdstid til
planlægning af sociale arrangementer.
En gang om året inviteres både medarbejder og partner med til et fælles arrangement.

UDDANNELSE
Ved afslutning på uddannelse fejres dette altid i kantinen, hvor alle medarbejder og ledere
inviteres til frokost. De uddannede får en gave fra virksomheden.

JULEFROKOST
Julefrokosten holdes forskellige steder og med forskellige festlige indslag. F.eks. disco -dans
med instruktør, bowling, mavedans, pakkespil m.m.
Hvert år i forbindelse med julefrokosten afsløres de nominerede og vinderne af virksomhedens kobberplatter. Alle medarbejdere kan igennem året komme med forslag til nominerede. De nominerede er medarbejdere, der kan gjort sig ekstra bemærket - både som heldig
og knap så heldig.
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Lighed og socialt ansvar
HVORDAN FREMMER ARBEJDSPLADSEN
EN OPLEVELSE AF LIGHED?
Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere føler, at der er lighed mellem ledelse og medarbejdere. Vores flade struktur i organisationen medvirker til at skabe en oplevelse af
lighed mellem medarbejdere og ledelse. Derudover er der stor gennemsigtighed af virksomhedens resultater, mål og strategier. Ledelsesstilen er meget uformel, og der er stor
involvering af medarbejderne ved beslutninger. F.eks. er alle medarbejder meget involveret
i forbindelse med:
l ALT
MED-udvalget sikre lighed mellem ledelse og medarbejdere. MED-udvalgets repræsentanter er ALLE medarbejdernes talerør, dog ikke i enkeltsager.
Der er udarbejdet en vejledning som MED-udvalget har vedtaget: »hvordan undgå vold,
mobning og chikane«. Alle medarbejdere er bekendt med vejledningen og alle har været
med til, at vedtage at det er ofrets oplevelse af handlingen, der afgør om der er tale om
vold, mobning og chikane. Vi har ikke haft sager om vold, mobning og chikane.
Vores lønpolitik tilstræber at bidrage til retfærdighedsfølelsen på arbejdspladsen ved at
tilgodese den enkelte medarbejders kvalifikationer, fleksibilitet, præstationer og menneskelige egenskaber i forhold til virksomhedens behov samt stillingens indhold og ansvar.
Lønforhandlinger finder sted hvert år med mindre der aftales andet. Det er ledelsen og
tillidsrepræsentanterne, som forestår forhandlingerne. Resultatet af lønforhandlingen
indeholder en individuel regulering og oplyses af nærmeste leder.

»Som ansat ved vejenforsyning er man del af et stort fællesskab,
hvor alle hjælper hinanden og griner med hinanden.
Man ved aldrig hvad dagen bringer, ikke to dage er ens.
Der er en stor del medbestemmelse og tilrettelæggelse af dagen,
sammen med de andre i teamet.
Vejen Forsyning er et rart og godt sted at være ansat«
Boye Wehlast, Procesoperatør
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CSR
VIRKSOMHEDENS SAMFUNDSMÆSSIGE ANSVAR
I vort daglige arbejde bidrager vi til at vise samfundsmæssig ansvarlighed. For at leve op til
dette ansvar skal virksomheden have en strategi som indeholder sociale, miljømæssige og
etiske aspekter, forbrugerhensyn og menneskerettigheder i forretningsaktiviteter. Vi bestræber os på, at leve op til CSR-kravene og er i gang med at udarbejde en strategi for CSR.
Mit praktikforløb
Skrevet af Mark Busch til Kulturprofilen 2017, praktikant ved Vejen Forsyning
Den første måned af min praktik er nu gået, og jeg er blevet taget rigtig godt imod. Man føler virkelig
fællesskabet blandt medarbejdere og ledere, hvilket er super fedt.
Arbejdsdagene er ikke ens, og der er stor frihed under ansvar i virksomheden. Arbejdsopgaverne som
er både varierende og lærerige, er med til at gøre Vejen Forsyning til et attraktivt sted at være i praktik,
og jeg ser frem til at være her de næste 4 måneder.
Mark Busch, Ingeniørstuderende, Esbjerg

Fra praktikforløb til projektleder
Skrevet af Mark Busch til Kulturprofilen 2018, Projektleder ved Vejen Forsyning

I maj 2017, da min praktikperiode startede, var min viden om kloak - og forsyningsarbejde
minimal. I gennem mit 20 ugers forløb ved Vejen Forsyning, blev jeg langt klogere på hvad
der blev udarbejdet af projekter, og min viden omkring området voksede ekspotentielt, da
jeg blev involveret i mange spændende opgaver.
Da praktikforløbet var afsluttet, var det tid til at få udarbejdet det afsluttende projekt af
ingeniøruddannelsen (bachelor projekt). Personligt er min mening at projekter omhandlende »virkelige ting«, er langt mere interessante end et tænkt, og heldigvis var Vejen Forsyning straks med på idéen om at mit afsluttende projektet skulle udarbejdes i samarbejde
med dem. Jeg forsvarede mit afsluttende projekt »Uvedkommende vand i Bække« i februar
måned med et godt resultat, og afsluttede dermed ingeniøruddannelsen.
I dag arbejder jeg med udførelse af mit afsluttende projekt »Uvedkommende vand i Bække«, da jeg var så heldig, at havde fået fastansættelse ved Vejen Forsyning. Arbejdsopgaverne er mange og varierende, og gør at dagene er vidt forskellige, hvilket passer mig perfekt.
Hvad fremtiden byder må tiden vise, men indtil videre er jeg rigtig glad for at have fundet
et sted som Vejen Forsyning at starte min karriere.
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Mit praktikforløb
Skrevet af Lasse Schmidt til Kulturprofilen 2017, praktikant ved Vejen Forsyning
Jeg har i perioden 30. januar til den 25 maj, været i bachelorpraktik og skrevet mit afgangsprojekt ved
Vejen Forsyning i forbindelse med maskinmester studiet. Jeg har været utrolig glad for min tid ved
Vejen forsyning. Fra første dag har jeg bidt mærke i den stærke motivation blandt alle medarbejdere,
jeg er sikker på at den stærke medejere følelse skyldes virksomhedens flade teamstruktur hvor alle
har deres personlige ansvarsområder de er stolte af. Som praktikant, er jeg blevet behandlet på helt
samme måde, hvor jeg hurtigt fik mit eget projekt som omhandlede optimering af sandfang, med beskeden hele virksomheden står til din rådighed du skal bare selv opsøge det. Dette har krævet en stor
del selvledelse men jeg har altid følt at jeg havde opbakning fra hele virksomheden. Arbejdsklimaet i
virksomheden er helt i top, der bliver taget utrolig meget hensyn til den enkles behov, udover den store faglighed, fokuseres der lige så meget på at have den hele medarbejder hvor fritid og sammenhold
ofte er samtaleemnet i pauserne. Især sammenholdet bland kollegaerne er en af grundene til, at et job
ved Vejen Forsyning vil være meget attraktivt efter endt uddannelse.
Lasse Schmidt, maskinmesterstuderende, Fredericia Maskinmester Skole

Fra praktikforløb til projektleder
Skrevet af Lasse Schmidt til Kulturprofilen 2018, Projektleder ved Vejen Forsyning

Efter at have skrevet min bachelor afhandling som maskinmester, blev jeg efter endt
uddannelse ansat ved Vejen Forsyning som projektleder med ansvar, for reinvesteringer
af renseanlæg og pumpestationer, en opgave som kan være en meget stor for en helt grøn
dimitterende. Jeg har følt en kæmpe opbakning fra alle mine kollegaer og ledere, hvor
indstillingen har været; du kommer med den nye viden vi har behov for at sikre en sund
udvikling, og Vejen Forsyning har den erfaring jeg som nyuddannet har behov for sammensætning er en succes, der udover har virksomheden fokus på at udnytte folks
stærke sider hvilket gør at der i stor grad er plads til forskelligheder.
Det at jeg og mine kollegaer alle har fokus på at gøre hinanden bedre og bruge hinandens
kompetencer bedst muligt har i stor grad medvirket til at jeg hver dag går hjem og er stolt
af det arbejde jeg har lavet, og kan se nogle faglig stærke løsninger på mine projekter,
dette vil jeg ikke kunne skabe uden mine kollegaers store ønske og motivation til at se mine
projekter lykkes.
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SAMARBEJDE MED LOKALSAMFUNDET M.M.
Vejen Kommune skal være et attraktivt sted at bo og leve. Det kræver at der er gode
jobmuligheder. Det er vigtigt for os, at vi fremstår som en moderne virksomhed, der er
attraktiv for fremtidens arbejdskraft. Forsyningsbranchen byder på mange spændende
opgaver i en organisation med en bred faglighed. Vi mener at have et ansvar for unges
uddannelse, og ansætter derfor gerne elever og praktikanter.
I vort daglige arbejde forsøger vi at gøre vores virksomhed attraktiv overfor omverdenen
og især for de unge mennesker, der stadig går i skole, og endnu ikke har valgt deres
karrierevej. Vi gennemfører rundvisninger på vandværket og på renseanlægget for skoleklasser på alle niveauer, og er i gang med at etablere en »Skoletjeneste«, med endnu mere
fokus på undervisning. Derudover deltager vi i forskellige initiativer på skoleområdet.
Én af vores medarbejder har været dommer ved projekt Edison »Vand på godt og ondt«.
Edison har til formål at lære elever at være problemløsere, kommunikere og formidle.
Eleverne arbejder med emnet på skolen som projektuge, og arbejdet afsluttes med en
finale. Herfra går de bedste videre til den kommunale finale.
Vejen Forsyning har ligeledes deltaget i et event i forbindelse med »Skab bro mellem skoler,
erhvervsliv og erhvervsuddannelser«. Formålet med denne dag er at inspirere efterskoler
og grundskoler og virksomheder i Vejen til at samarbejde og skabe relationer mellem folkeskolen og industrien. Vi vil gerne være med til, at give eleverne en viden om interessante
uddannelses- og jobmuligheder i Vejen, og ikke mindst ved Vejen Forsyning.
På eventdagen »Skab bro mellem skoler, erhvervsliv og erhvervsuddannelser« fik vi
præsenteret Vejen Forsyning som virksomhed, de forskellige faggrupper og de mange
spændende arbejdsopgaver, for lærer og elever. Dagen resulterede i et fremtidig samarbejde med 10. klasses centret V10 »Industrien som karrierevej«.
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MILJØFORHOLD
Vi leverer vand af høj sundhedsmæssig kvalitet og renser spildevand af høj miljømæssig
kvalitet, som minimum overholder alle udlederkrav til gavn for miljøet.
Fødevaresikkerhed
Vi betragter vores vandværker som levnedsmiddelvirksomheder, og for os gælder det, at
vores kunder skal være trygge ved at åbne hanen - hver gang. Det vand vi bruger i husholdningen, kommer helt naturligt i kontakt med os og vores madvarer. Derfor skal vandet
overholde Danmarks fastsatte kvalitetskrav for drikkevand, som alle forsyninger er omfattet af. Vi overholder alle gældende krav, og tager yderligere prøver, hvor det er nødvendigt.
Vi har hævet vores vandkvalitet til et nyt niveau, med certificering efter den internationale
standard ISO 22 000 - Fødevaresikkerhed.
Optimering og innovation
Derudover har vi altid fokus på optimeringen af driften både med hensyn til økonomi og
miljø. Alle medarbejdere er bevidste om, at deres indsats hver især, og er medvirkende til
at opretholde/forbedre miljøet - vi er innovative og spørger altid os selv om vi kan gøre
tingene på en anden måde, både miljømæssigt, håndværksmæssigt og økonomisk. Dette er
medvirkende til bedre løsninger for kunderne og især det omkringliggende miljø.
Solceller
I Vejen forsyning er der i dag installeret solcelleanlæg på de fire største renseanlæg Brørup-,
Holsted-, Vejen- og Rødding renseanlæg. I 2018 etableres der solceller på administrationsbygningen på Gormsvej, samtidig undersøges mulighederne på vores to vandværker.
Solcelleanlæggene er etableret for at opfylde et mål om at reducere udledningen af CO2 til
atmosfæren. At der blev valgt solceller var dels ønsket om en mere grøn profil, men i lige så
høj grad at det var en god forretning. Gasproduktion er ikke en rentabel mulighed da vores
anlæg både enkeltvis og samlet ikke har en kapacitet/belastning der muliggør gasproduktion. Solcelleanlæggene er dimensioneret til at dække grundlasten på de enkelte renseanlæg, så der skal sendes et minimum af energi til det offentlige net.
Solcelleanlæggene blev idriftsat i løbet af 2017 og har det første år genereret 280 MWh,
hvilket svarer en reduktion af CO2-udledningen på ca. 80 tons.
Ukrudtsbekæmpelse
Ved pleje af vores grønne områder er det forbudt at bekæmpe ukrudt med gift - vi bruger
gasbrænder. Vi er bevidste om at vi bruger længere tid på det - men ved at vi ikke forurener
jorden/grundvandet.
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Arbejdspladskultur og
organisatorisk succes
Vores arbejdskultur bidrager til virksomhedens succes. Dette kan blandt andet »måles«
ved følgende punkter:
l Lavt sygefravær (1,28%)
l Tryg arbejdsplads
l Sikker arbejdsplads
l Meget høj deltagelse i personalearrangementer
l Høj engagement i det daglige arbejde
l Fastholdelse af medarbejdere
l Trivselsmåling
l Kundetilfredshed
Vi arbejder hårdt på, at forbedre arbejdsglæden og den kan vel altid blive bedre, men
vi må ikke glemme, at langt de fleste medarbejdere ved den årlige trivselsundersøgelse
svarer, at Vejen Forsyning er et godt sted at være.

Gormsvej 7
6600 Vejen
00
Telefon 7632 66
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