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Wihlborgs   –   Great Place to Work

Wihlborgs er et ejendomsselskab, som har fokus på at skabe den gode oplevelse 
for vores kunder og der er altid rum til mere. Rum til mere arbejdsglæde, flere 
muligheder for vores medarbejdere og lejere, mere liv i byen og kvarteret, og mere 
styrke til Øresundsregionen. Vi er overbeviste om, at vi altid kan blive bedre, og at 
det starter hos os selv og vores medarbejdere. Glade medarbejdere, som trives og er 
stolte af deres arbejde, giver glade og tilfredse kunder, der trives i vores ejendomme.

Ved at give medarbejderne rum til mere indflydelse, udvikling og inspiration gør vi 
Wihlborgs til en fantastisk arbejdsplads. Et sted hvor vi trives og har det sjovt
sammen, hvor vi værner om hinanden, hvor der er rum til forskelligheder og hvor 
alle får lov til at udvikle sig og vokse. Det giver os en styrke til at gøre vores yderste 
for lejerne, byerne, regionen og for vores kollegaer. Velkommen til Wihlborgs.

arbejdsglæde
Rum til mere



Wihlborgs A/S er et ejendomsselskab, som har været aktiv på det Danske marked i over 20 år. 
Vi er et datterselskab af det svenske børsnoterede ejendomsselskab Wihlborgs Fastigheter AB. 
Hos Wihlborgs A/S ejer, driver og udlejer vi erhvervsejendomme. Porteføljen består i dag af 56 
erhvervsejendomme fordelt rundt i Storkøbenhavn. Vi tilbyder nyistandsatte lejemål med planløs-
ninger tilpasset vores kunders behov og ønsker. Vi har et team af engagerede medarbejdere, der 
dagligt stræber efter at levere den bedste oplevelse og service til vores lejere og kunder.

Udover driften af vores ejendomme tilbyder Wihlborgs også af en lang række supplerende ser-
vicefunktioner, nemlig vores kantine- og konferenceservice, ejendomsservice samt servicering af 
grønne områder og udenomsarealer. Vi kalder det all-in-one, da vi har samlet hele værdikæden og 
har alle funktioner i virksomhedens eget regi.

Wihlborgs er på en spændende rejse, som jeg er stolt af at være en del af. Vi har gennem de sidste 20 år på 
det Danske marked først og fremmest markeret os som en væsentlig og stærk spiller i branchen. Vores med-
arbejdere er Wihlborgs’ ansigt udadtil, og det er dem, som har gjort virksomheden til det, den er i dag. Vi har 
en ambition om at være tæt på vores kunder og skabe en god oplevelse for de mange mennesker, der hver 
dag færdes og arbejder på vores ejendomme. Den gode oplevelse skabes af vores medarbejdere gennem 

troværdighed, tilstedeværelse og personlighed, alt sammen noget, der skal bidrage til, at alle får en god
oplevelse og kan færdes trygt på vores ejendomme. 

2020 har på mange måder været et år, der vil blive husket. Vores medarbejdere har i den grad udvist gå-på-
mod, sund fornuft og viljestyrke i en tid, hvor intet er som det plejer. Det gør mig ydmyg og stolt at se, hvor-
dan en stærk, fælles indsats har været central i håndteringen af Covid-19 i Wihlborgs. Vores stærke fælles-
skab som er kendetegnet for Wihlborgs har hjulpet os med at udvikle og opretholde vores virke under de 

forandringer som Covid-19 har medbragt. 

Forandringer stiller krav til alle ansatte i Wihlborgs, hvor vi er en symbiose af forskellige afdelinger, personlig-
heder og kompetencer. Sammen står vi stærkest og vi skal fortsætte med at samarbejde, evaluere og lytte til 

vores medarbejdere. Det giver os løbende inspiration og gør os til en endnu bedre arbejdsplads.
Sammen skaber vi fremtidens Wihlborgs. 

Velkommen til Wihlborgs.

1 GENEREL INFORMATION   – Vores virksomhed

Vores virksomhed

FORRETNINGSIDÉ
Wihlborgs skal, med fokus på velfungerende delmarkeder i 
Øresundsregionen, eje, forvalte og udvikle erhvervsejendomme 
i eget regi. Med det primære og langsigtede formål at udleje 
og udvikle erhvervslejemål til private såvel som offentlige virk-
somheder og organisationer i Øresundsregionen.

Peter Nielsen
Adm. direktør

Wihlborgs Danmark
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1 GENEREL INFORMATION   – Vores virksomhed

KUNDER OG KONKURRENTER
Vores kunder er både offentlige organisationer og private 
virksomheder inden for mange forskellige brancher. Ejen-
domsporteføljen består af kontorer og co-working miljøer, 
industri- og lagerlokaler samt grunde til fremtidige projekter. 
I Danmark er nogle af de største lejere Danske Bank, ABB A/S 
og Schneider Electric.

Hos Wihlborgs er vi i konkurrence med andre ejendomssel-
skaber, ejendomsadministrationsselskaber og erhvervsmæg-
lere. Branchen er præget af en række store aktører, og vores 
største konkurrenter i Københavnsområdet er Velliv, DADES, 
ATP-ejendomme, C. W. obel ejendomme og Stendal Group. 

DEN GODE OPLEVELSE
Hos Wihlborgs er det primære fokus at skabe tryghed og den 
gode oplevelse for vores kunder og lejere. Den gode oplevel-
se starter allerede, når vores kunder og lejere ankommer til en 
af Wihlborgs matrikler. Vores grønne serviceafdeling sørger 
for, at vores udenomsarealer fremstår præsentable; græsset 
er slået, buske og træer er klippet og beskåret og samt affald 
og ukrudt er fjernet. Det er med til at sikre et positivt første-
håndsindtryk af vores ejendomme. I mange af vores huse har 

vi fælleskantiner, hvor vores faste hold af kokke og kantineper-
sonale tilbereder lækre menuer til vores lejere, med fokus på 
økologi og friske råvarer. I vores kantiner vil man ofte møde en 
eller flere personer fra vores køkkenpersonale, der gør klar til 
at forberede maden og skabe hyggelige rammer omkring fro-
kosten. Et stort udvalg af vores huse har fælles mødelokaler, 
som lejerne kan benytte sig af, og hvor de har mulighed for at 
tilkøbe forplejning. Som lejer hos Wihlborgs, har man mulig-
hed for at booke vores mødefaciliteter til ekstra gode priser. 
Det er vigtigt for os, at vi altid er synlige og tilgængelige, 
hvorfor der også er en fast ejendomsinspektør, administrator 
og driftsleder tilknyttet vores ejendomme, som man altid kan 
få fat på. De sørger for, at alt på ejendommen bliver serviceret 
og at alt er i orden. Dette er for at skabe den bedste oplevelse 
for vores lejere i hverdagen, hvor vi altid sætter kunden og den 
gode service i centrum.

Vi har en ambition om altid at være synlige, tilgængelige og 
løsningsorienterede. Opgaver som kan løses med det samme, 
enten internt eller hos kunden, udfører vi ’hands-on’. Det flade 
hierarki medvirker til, at der er kort fra tanke til beslutning og 
handling. Kombineret med en fri tone og kommunikation på 
tværs internt er her masser af rum til glæde og sjov.

Wihlborgs organisationsdiagram i 2020

WIHLBORGS’ STRUKTUR
Vi har en enkel og flad organisationsstruktur, der gør beslutningsvejene korte og indflydelsen stor. Det er en konkurrencemæssig 
fordel, da det skaber handlekraft og gør, at vi hurtigt kan træffe beslutninger. Det gør desuden, at vores lejere er tættere på både be-
slutninger og serviceydelser. Den danske organisation består af en række administrative funktioner samt tre vigtige drifts- og service-
funktioner; Kunde- & ejendomsservice, Grønne arealer & udemiljøservice samt Kantine- og konferenceservice. Driftsorganisationen er 
yderligere placeret i fire geografiske hovedområder (se næste side); Nord, Syd, Øst og Vest. I Øst ligger også det danske hovedkontor. Område Nord

88 000m2

10
Ejendomme

1 200 Mkr
Ejendomsværdi

Område Syd

230 000m2

14
Ejendomme

2 950 Mkr
Ejendomsværdi

Område Vest

116 000m2

10
Ejendomme

2 100 Mkr
Ejendomsværdi

Område Øst

184 000m2

22
Ejendomme

2 000 Mkr
Ejendomsværdi

København S

BrøndbyHøje TaastrupRoskilde

Glostrup

Ballerup

Skovlunde

Herlev København Ø

København NV

Holte

Birkerød

Allerød

Hørsholm

Furesø

Fredensborg

Hillerød

De anførte tal er i SEK
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Det er en holdsport at 
være ansat og arbejde
hos Wihlborgs.

WIHLBORGSÅNDEN
Hos Wihlborgs har vi en helt speciel holdånd; Wihlborgsånden. 
Wihlborgsånden er med til at definere vores arbejdsplads.
Vores HR-chef Annette fortæller følgende om Wihlborgsånden:

1 GENEREL INFORMATION   – Vores virksomhed

“Der er ingen tvivl om, at menneskerne er det vigtig-
ste hos Wihlborgs. Der er en stærk holdånd og man 
mærker det med det samme, når man starter med 
at arbejde hos Wihlborgs. Alle bliver anerkendt og 
er en del af fællesskabet, selv om vi besidder mange 
forskellige jobfunktioner, er alle vigtige, for at vi kan 
yde den høje service og skabe den gode oplevelse, 
som er den vigtigste del af vores produkt. Alle i Wih-
lborgs løfter i flok, har det sjovt sammen, og hjælper 
hinanden i hverdagen, også på tværs af afdelinger, 
områder og faggrænser. Da jeg først kom til Wihl-
borgs, oplevede jeg denne specielle Wihlborgsånd, 
der af mange beskrives som en slags familieånd, 
selvom vi efterhånden er blevet en rigtig stor familie. 
Wihlborgsånden er faktisk så dybt forankret i vores 
kultur, at den har haft stor indflydelse på vores nøg-
leværdier, som er defineret med udgangspunkt i og 
med respekt for Wihlborgsånden og ikke den anden 
vej rundt. Helt kort kan man vel sige; Det er en hold-
sport at være ansat og arbejde hos Wihlborgs.

Annette Grandahl Larsen
HR-chef

Wihlborgs Danmark

Helsingborg

608 000m2

105
Ejendomme

10 100 Mkr
Ejendomsværdi

Lund

269 000m2

33
Ejendomme

7 900 Mkr
Ejendomsværdi

Malmø

712 000m2

120
Ejendomme

20 200 Mkr
Ejendomsværdi

København

620 000m2

56
Ejendomme

 8 300 Mkr
Ejendomsværdi

De anførte tal er i SEK
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Jeg er overbevist om, at en stærk organisation er nøglen til succes. Når alle medarbejdernes styrke, engage-
ment og viden udnyttes på bedste vis, når vi stoler på hinanden og når vi har det sjovt sammen, kan vi udrette 
de mest fantastiske ting. I begyndelsen af 2020 besluttede vi, at de områder i vores virksomhedskultur vi ville 

lægge ekstra fokus på er; samarbejde, fællesskab, kundefokus og stolthed. 

Som alle ved, har 2020 ikke været noget almindeligt år. Vi har, ligesom resten af verden, været nødt til at til-
passe os og vores måde at arbejde på. Men jeg er utrolig stolt af vores stærke fællesskab. Det har hjulpet os 

med at opretholde både energi, drive og kundefokus - omend på nye måder. Behovet for at mødes har fundet 
nye digitale veje i perioder, hvor mange har arbejdet hjemmefra. Vi ved ikke, hvilke udfordringer der ligger 

foran os, men ved fortsat at udvikle samarbejde og fællesskab sikrer vi, at vi har et godt fundament at stå på i 
med- og modgang.

Vi har været i stand til at holde vores løfte om at udvikle vores kundefokus, skønt på en anden måde end vi 
havde tiltænkt. For eksempel har vi lyttet nøje til vores lejeres bekymringer og forsøgt at hjælpe og finde indi-

viduelle løsninger til dem, der er direkte berørte af pandemiens konsekvenser. 

I udfordrende tider er meget på spil, og vi samler kræfter på forskellige måder. Alene er vi stærke, men et vel-
fungerende hold er altid stærkere. For mig er det indlysende, at vi fortsætter med at udvikle Wihlborgs som 
arbejdsplads og fokuserer på at bevare vores Wihlborgsånd og vores fantastiske fællesskab, uanset hvordan 
virkeligheden ser ud. Men det er ikke noget, der sker af sig selv. Det kræver vilje, samarbejde og bevidste in-
vesteringer i, hvad der er vigtigt for medarbejderne. Hvis vi fortsætter med at pleje og udvikle det, der funge-

rer godt - og udvikler de områder vi kan forbedre - vil Wihlborgs fortsat være a Great Place to Work.

EJEROPLYSNINGER
Wihlborgs blev grundlagt i 1924 som et byggefirma i Malmø af 
bygmester O.P. Wihlborg og blev i sin nuværende form noteret 
på børsen i Stockholm i 2005. Wihlborgs Fastigheter AB er et 
aktieselskab, der er noteret på NASDAQ Stockholm og har 
været på Large Cap-listen siden 1. januar 2016. Den største 
ejer i Wihlborgs er Erik Paulsson og hans familie, der ejer ca. 
10% af aktierne.

FORRETNINGSMODEL 
Wihlborgs’ forretningsmodel bygger på vækst og hviler over-
ordnet på to ben: ejendomsforvaltning og projektudvikling. 
Forretningsmodellen indebærer en aktiv udvikling af ejendom-
sporteføljen ved at:

•   Forvalte ejendomsporteføljen med eget personale, hvilket 
giver fokus på en god omkostningseffektivitet og en høj udlej-
ningsgrad. Ved at være markedsførende indenfor de respekti-
ve delmarkeder kan vi udvikle og styrke forretningsmodellen.

•   Starte nye projekter og nybyggeri (primært i Sverige), samt 
erhverve, forædle og sælge ejendomme.

Malmø   120
Lund    33 
Helsingborg    105
København    56

WIHLBORGS’ OVERORDNEDE KONCERNSTRUKTUR 
Wihlborgs har en enkel og flad organisation, hvor forvalt-
ning overordnet set er kernen i virksomheden. Wihlborgs’ 
overordnede koncernstruktur er opdelt i de fire geografiske 
regioner, der ledes af hver deres regionschef, som alle refe-
rerer direkte til den svenske administrerende direktør. I hver 
af vores regioner har vi et lokalt kontor. I Danmark ligger det 
danske hovedkontor i Skovlunde, og i Sverige har vi regi-
onskontorer i Malmø, hvor det svenske hovedkontor ligger, i 
Lund og i Helsingborg.

EJENDOMME
Wihlborgs ejer 314 ejendomme med et samlet areal på ca. 2,2 
mio. m². Antallet af ejendomme fordeler sig geografisk som 
følger:

Wihlborgs Fastigheter AB er et svenskejet, børsnoteret ejen-
domsselskab, der driver og administrerer erhvervsejendomme 
i Øresundsregionen. Wihlborgs’ ejendomme er placeret i 
Malmø, Lund, Helsingborg og Storkøbenhavn. I de tre svenske 
byer er Wihlborgs markedsførende, og i Storkøbenhavn står 
vi stærkt inden for segmentet af kommercielle ejendomme. 
Ejendommenes rapporterede værdi udgør 47 Mkr SEK med en 
årlig lejeværdi på 3,3 Mkr SEK.

1 GENEREL INFORMATION   – Vores virksomhed

Wihlborgs koncernenUlrika Hallengren
Adm. direktør

Wihlborgs Sverige

WIHLBORGS OG COVID-19
2020 har for mange været et meget anderledes år – det gæl-
der ligeledes for vores virksomhed og vores medarbejdere. 
Til trods for de udfordringer dette år har medført, er vi lykkes 
med mange gode ting. Vi har tænkt i nye baner og tilpasset 
os, og vigtigst af alt har vi hele tiden haft vores medarbej-
dere og deres velvære i fokus. I løbet af denne kulturprofil 
vil vi kort berøre, hvordan Covid-19 pandemien har påvirket 
vores arbejdsplads og udfordret den måde, vi normalt gør 
tingene på. Vi ved at de næste mange måneder fortsat vil 
være præget af pandemien, hvor vi ser et antal virksomheder, 
organisationer og kunder, der har svære vilkår, men samtidig 
finder nye måder at udvikle sig, i lyset af en ny virkelighed. 
Ikke desto mindre skal vi, ligesom andre virksomheder, 
samarbejde på tværs af organisationen og arbejde med et 
langsigtet perspektiv, så vi er forberedte på den indflydelse, 
som Covid-19 har på os og samfundet som helhed.

Wihlborgs   –   Great Place to Work
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2 LEDELSESEFFEKTIVITET   – Vi skaber fælles retning

EN SUCCESFULD FORRETNING
For at sikre en succesfuld forretning er det vigtigt hele tiden 
at være bevidst om, hvad der rører sig i markedet og hos vores 
kunder. Vi laver derfor minimum hvert andet år en kunde-
undersøgelse, hvor vi spørger til kundernes opfattelse af 
Wihlborgs, samt får feedback på, hvad er vigtigt for dem, og 
hvad de værdsætter ved Wihlborgs. Vi spørger også til, hvilke 
forventninger de har til det fremtidige samarbejde. Dette, i 
samspil med vores synlighed i ”marken”, hvor vores medarbej-
dere dagligt interagerer med vores lejere, giver os fingeren på 
pulsen og mulighed for at udvikle vores forretning i en retning, 
som giver mening. 

Som et led i vores strategiarbejde har vi stort fokus på kun-
dens ”rejse” internt i Wihlborgs, og hvordan vi organisatorisk 
skaber en struktur, der understøtter denne. Så det er tydeligt 
internt samt for vores lejere og kunder, hvem de skal henven-
de sig til hvornår. Det skaber mere gennemsigtighed og er 
tydeligt formidlet på vores nye hjemmeside.

STRATEGIEN PÅ ALLE NIVEAUER
Selvom vi konstant har fokus på vores kunders ønsker og 
forventninger, er vores medarbejdere den største del af vores 
succes. Derfor er de og deres inputs essentielle, når vi arbej-
der med vores strategi, og hvordan vi kan implementere den i 
vores daglige arbejde.

Hvert år når årsregnskabet er afsluttet og offentliggjort, 
afholder vi et årsmøde for alle ansatte. Her viser vores svenske 
administrerende direktør resultater for året der er gået; øko-
nomisk, men også større projekter og succeser vi har opnået i 
årets løb - både i Danmark og Sverige. Ligeledes præsenterer 
hun Wihlborgs’ overordnede strategi og forventninger til det 
kommende år.

Det er herefter den danske ledelses opgave at sikre, at 
målsætningerne skaleres til den danske forretningsmodel og 
ligeledes når ud i de enkelte afdelinger og medarbejderne her. 

Afdelingerne præsenterede herefter de konkrete forslag for 
de øvrige kollegaer, som havde mulighed for at komme med 
feedback. Ved dagens afslutning havde alle afdelinger et mål-
kort med hjem - et konkret værktøj til både at tydeliggøre men 
også konkretisere, hvad man i afdelingen skulle have fokus på 
og løbende følge op på. 

Målkortene har været brugt på afdelingsmøder efterfølgende 
som pejlemærke for de enkelte afdelingers løbende udvikling. 
Yderligere er målsætningerne blevet inddraget på de årlige 
MUS som et grundlag for de enkelte medarbejderes personli-
ge udvikling.

FRA KICKOFF TIL KONKRET HVERDAG
På vores kickoff kom mange gode idéer på bordet. En af disse 
var blandt vores gartnere, som drøftede, hvordan de kunne 
optimere udstyr og arbejdsgange med fokus på flere grønne 
løsninger. En af idéerne der blev drøftet, var en optimering af 
vores ukrudtsbekæmpelse, som en stor del af gartnernes tid 
går med.

Derfor har vi investeret i en sådan ukrudtsbekæmper, som er 
effektiv og kun anvender varmt vand uden brug af pesticider. 
Maskinen er ikke bare god for miljøet, den reducerer også 
tiden, vores grønne afdeling skal bruge på at fjerne ukrudt. Et 
stort skridt på vejen mod bæredygtighedsmålsætningen.

Et stort fokus for vores kantineområde er bæredygtighed og 
økologi. Dette var også et omdrejningspunkt under idéudveks-
lingen til vores kickoff, og en konkret målsætning for området 
blev, at vi skulle bestræbe os på at få bronze-mærkning inden 
for økologi. Dette er et mål vi har opnået i efteråret 2020, da 
alle vores kantiner nu har fået tildelt bronzemærket. Det er en 
stor anerkendelse af vores medarbejdere på kantineområdet 
samt af vores arbejde med at optimere ressourcespild og tæn-
ke bæredygtighed og økologi ind i vores kantineservice.

Vores årlige kickoff er altså et godt afsæt for at konkretisere 
vores strategi på et operationelt niveau og for at alle medar-
bejdere har mulighed for at bidrage med tanker og idéer.

Vi skaber
fælles retning
Vores medarbejdere og kunder er de vigtigste aktiver for 
Wihlborgs. Det er derfor vigtigt at tage afsæt i dem, når det 
kommer til virksomhedens strategi og generelle udvikling.

Kickoff er en fast tradition i Wihlborgs, hvor vi samler alle afdelinger en hel dag

KICKOFF – FRA OVERORDNET STRATEGI TIL 
KONKRETE OG OPNÅELIGE MÅL
For at iværksætte et konkret arbejde med strategien og skabe 
et miljø for vidensdeling og inputs blandt medarbejderne 
valgte vi blandt andet på vores årlige kickoff for alle fastansat-
te i efteråret 2019 at fokusere på strategien - hvor vi er på vej 
hen. Her var der fra ledelsens side opsat nogle overordnede 
målsætninger for 2019-2020, med udgangspunkt i føromtalte 
forventninger fra kunden. Vi arbejdede ud fra følgende:

Målsætningen for Wihlborgs i Danmark i 2020 er at være 
markedsledende. Dette vil vi opnå ved at optimere den øko-
nomiske styring, og ved at styrke vores fokus på arbejdet med 
bæredygtighed og vores ejerskab og ”Wihlborgsånden”.

EJERSKAB – ”WIHLBORGSÅNDEN”

• Service, synlighed og tilgængelighed
• Vi skaber oplevelser, trivsel og tryghed
• Ejerskab og ansvar for vores virksomhed 
• Vi hjælper og støtter hinanden
• Vi taler positivt om kollegaer, lejere og ejendomme

BÆREDYGTIGHED – ”ENVIRONMENT, SOCIAL 
RESPONSIBILITY, GOVERNESS”

• Markedsledende i ejendomssektoren
• Miljøoptimerede ejendomme
• Lavest mulig miljøbelastning
• Effektiv ressourcestyring og -optimering
• Ansvarsfulde koncepter og forretninger

Vi brugte dagen på at omsætte ovenstående til afdelings-
mål, hvorefter medarbejderne kom med idéer og forslag til 
lavthængende frugter, med afsæt i deres hverdagsopgaver.

Wihlborgs   –   Great Place to Work
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3 VÆRDIER   – Vores fælles fundament

Hos Wihlborgs har vi en stærk virksomhedskultur, og vi arbejder aktivt med at skabe et godt og 
sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi tror på, at har vi en god og stærk kultur, vil den positivt 

påvirke bredt og række ud over vores egen organisation. 

Vores værdier er stærkt forankrede i vores kultur og fungerer som rettesnor for vores medarbej-
dere, understøtter vores adfærd og er omdrejningspunktet for den måde, vi handler og agerer på. 

Man kan sige, at de er vores DNA, som styrker vores identitet. 

Vores kultur rækker helt tilbage til dengang Wihlborgs var 
et lille familieejet foretagende, og mange beskriver fortsat 
kulturen med et ord som ”familieånd”, både på den danske og 
svenske side. Vores værdier understøtter vores strategi, altså 
hvor vi er på vej hen, samt diverse fortællinger om os selv. Du 
vil derfor løbende i denne kulturprofil støde på eksempler og 
beslutninger som er truffet med udgangspunkt i en eller flere 
af vores nøgleværdier.

Vores fire nøgleværdier har vi defineret med følgende ord: 
handlekraft, viden, fællesskab og ærlighed. Ved at definere 
dem med ord, gør det dem tilpas rummelige, så de favner en 
åbenhed over for nytænkning og forandringer. Det er vigtigt, 
for at både virksomheden og medarbejderne kan udvikle sig, 
og de giver rum til diversitet og inkludering af forskellige per-
sonligheder og arbejdsområder.

Vores fælles
fundament

Driftsleder for vores grønne områder Philip Lövgren 
fortæller sine kolleger om sin afdeling til Kickoff

Wihlborgs   –   Great Place to Work
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”Hvad er dit indtryk af Wihlborgs?”
Hold1: Kundetilfredshed, sparring/støtte/opfølgning, tager 
hånd om medarbejdere, god stemning, fællesskab, positive 
kollegaer, familie ånd, kort afstand – procedure hurtige løsnin-
ger
Hold2: Glade kollegaer, vækst, sociale, hjælper hinanden, tryg-
hed/sikkerhed, rummer forskelligheder, sjovt, sammenhold, 
familie ånd, synligledelse, holdånd.
Hold 3: uformel tone, gode kollegaer, styr på det, tager sig af 
os, imødekommende, hjælpsomme, team, familie ånd, rumme-
lig.

Ærlighed 
Vi er åbne, troværdige og transparente.  

Med dette værdiord signalerer vi, at vi er tro overfor os selv, 
vores strategi samt mindset og således agerer med integri-
tet og respekt for både os selv og andre. Vi opretholder en 
troværdighed hos vores kunder, lejere og leverandører ved at 
være ærlige. Vi skaber langsigtede relationer, og vi er yderst 
opmærksomme på at leve op til det, vi lover, bl.a. ved at sikre 
kvaliteten i produkter, varemærke og alt andet vi foretager os. 
Vi er en børsnoteret virksomhed og har derfor en forpligtel-
se over for vores investorer, og vi laver udelukkende ærlige 
forretninger og har en nultolerance over for alle former for 
korruption.

Vi er ærlige og åbne over for hinanden internt og giver hin-
anden konstruktiv feedback med henblik på at gøre os bedre 
som et hold. Vi tilstræber en kultur, hvor vi kan spørge om 
hjælp og tør fortælle, hvis vi har begået en fejl - hvilket alle 
gør i ny og næ, så vi kan rette op på fejlen, komme med nye 
løsninger og komme videre. 

Ærlighed og transparens gennemstrømmer altså vores kultur 
og har også været udgangspunkt for implementeringen af 
nye politikker, som fx en politik for forretningsetik, fejringer, 
alkoholpolitik og rygepolitik. Når vi er ærlige og transparente 
omkring vores måde at drive forretning på, skabes der tryghed 
hos medarbejderne.      

3 WIHLBORGS’ NØGLEVÆRDIER   – Overskrift

Vores flade organisationsstruktur gør, at beslutninger bliver 
truffet hurtigt. Samtidig giver den mere transparens i afdelinger-
ne, hvilket medfører, at vi kender vores snitflader, muligheder 
samt begrænsninger og derfor har større mulighed for at agere, 
uden at det skal gå igennem en masse bureaukratiske led.

Et eksempel på hvordan handlekraft er en integreret del af vo-
res hverdag, er vores hurtige og fleksible respons på lejerhen-
vendelser. Det er uanset om det drejer sig om lys, vand, varme, 
et ønsket om en ombygning, et større eller mindre lejemål 
eller lignende. Det vigtige er, at vores medarbejdere i den 
forbindelse er handlekraftige. De ved, at det som regel skal gå 
stærkt med beslutninger og endnu vigtigere ved de, at de har 
en organisation og gode kollegaer bag sig, som støtter og tror 
på, at de er i stand til at agere hensigtsmæssigt. Det fordrer i 
den grad en proaktiv kultur, hvor vi kan møde kunderne hvor 
de er og handle hurtigt i alle situationer. 

Handlekraft
Vi er der, hvor vores kunder er; vi 
er proaktive, træffer beslutninger 
hurtigt og agerer derefter. 

Viden er nøglen til udvikling både for virksomheden og for 
medarbejderne. Det er vigtigt at vi hele tiden tilegner os ny 
viden bl.a. om vores branche, vores lokalområder, fokusområ-
der, nytænkning og teknologi. Også viden om vores lejere og 
deres sfære er vigtig, for at vi kan være agile i vores udvikling 
og service.
 
Det er vigtigt, at vi er gode til vidensdeling og til at udnytte 
hinandens kompetencer på tværs af afdelinger.  
Noget vi lægger stor vægt på, og som vi opfordrer vores 
medarbejdere til er videreuddannelse; sparringsforløb med 
kollegaer, kurser, efteruddannelse, lærlinge- og traineeforløb 
mm. Vi har et stort ønske om, at vores medarbejdere har lyst 
til at udvikle sig internt i virksomheden og ikke søger væk på 
baggrund af manglende udviklingsmuligheder. 
For eksempel startede vores ejendomsadministrator trainee, 
Anton, i Wihlborgs som servicemedarbejder og har sidenhen 
været i vores ejendomsservicegruppe og er nu en del af vores 
administration. Anton ønskede at videreuddanne sig inden 
for virksomheden, og i fællesskab fandt vi en løsning, som 
imødekom Antons personlige udviklingsmuligheder og som 
gav os en medarbejder, der kendte kulturen og virksomheden 
rigtig godt.

Kontinuerlig tilegnelse af ny viden er desuden grundlag for, at 
vi kan være handlekraftige. Hvis vi ved, at vores kollegaer og 
medarbejdere har ballast til at træffe vigtige beslutninger, kan 
vi nemt støtte op om dem, og det styrker fællesskabet. 

Viden
Vi er gode til det, vi gør, og vi vil 
hele tiden lære nyt.

Vi tror på, at sammen er vi stærkere og at menneskerne er det 
vigtigste i Wihlborgs. Alle medarbejdere er vigtige, lige meget 
hvilke roller de har. All-in-one-cirklen kan ikke forenes, hvis ikke 
alle er med på holdet og alle bidrager positivt til det fælles for-
mål; at skabe den gode oplevelse for vores lejere og kollegaer. 
 
Fællesskab i virksomheden giver et godt grundlag for samar-
bejde og styrker trivslen og følelsen af at være værdsat. Det 
man gør, er vigtigt og betyder noget både for en selv, kolle-
gaerne og kunderne. Vi arbejder dagligt sammen og mødes 
også på tværs af afdelinger. Vi spiser frokost sammen hver 
dag. Vi afholder formelle fællesmøder, afdelingsmøder mm. 
For at sikre fælles forståelse for forretningen og beslutnings-
grundlag. Mange mødes også uformelt til sportsaktiviteter 
eller i privat regi på kryds og tværs. Fællesskab er altså en del 
af virksomheden på rigtig mange parametre, og det var også 
en stor faktor i beslutningen om at udvikle vores nye intranet. 
Intranettet understøtter desuden de andre tre værdier og er 
en platform, hvor alle har adgang til diverse formelle politikker, 
beskrivelser, nyheder mm. På intranettet er der også en mere 
uformel del, hvor man kan dele og anerkende, gennem ’likes’ 
og kommentarer, hverdagsglimt, historier, billeder mm. med 
sine kollegaer. 

At fællesskab er en tydelig del af vores kultur og noget, med-
arbejderne oplever og mærker helt fra starten af deres ansæt-
telse, kommer i særdeleshed til udtryk på vores introduktions-
kursus. Her bliver medarbejderne bedt om at fortælle, hvad 
deres indtryk af Wihlborgs er. Illustrationen nedenfor viser ord, 
som er blevet nævnt på de sidste tre introworkshops, og vi er 
stolte af, at vores virksomhed beskrives med så fine vendinger.

Fællesskab
Vi hjælpes ad og har en stærk sans 
for service over for både lejere 
og kollegaer.

Med dette værdiord signalerer vi, at vi er tro overfor os selv, 
vores strategi og vores mindset og således agerer med inte-
gritet og respekt for både os selv og andre. Vi opretholder en 
troværdighed hos vores kunder, lejere og leverandører ved at 
være ærlige. Vi skaber langsigtede relationer, og vi er yderst 
opmærksomme på at leve op til det, vi lover, bl.a. ved at sikre 
kvaliteten i vores produkter, varemærke og alt andet vi fore-
tager os. Vi er en børsnoteret virksomhed og har derfor en 
forpligtelse over for vores investorer, og vi laver udelukkende 
ærlige forretninger og har en nultolerance over for alle former 
for korruption.

Vi er ærlige og åbne over for hinanden internt og giver hin-
anden konstruktiv feedback med henblik på at gøre os bedre 
som et hold. Vi tilstræber en kultur, hvor vi kan spørge om 
hjælp og tør fortælle, hvis vi har begået en fejl - hvilket alle 
gør i ny og næ, så vi kan rette op på fejlen, komme med nye 
løsninger og komme videre. 

Ærlighed og transparens gennemstrømmer altså vores kultur 
og har også været udgangspunkt for implementeringen af 
nye politikker, som fx en politik for forretningsetik, fejringer, 
alkoholpolitik og rygepolitik. Når vi er ærlige og transparente 
omkring vores måde at drive forretning på, skabes der tryghed 
hos medarbejderne.

Ærlighed
Vi er åbne, troværdige og transparente.  

3 VÆRDIER   – Vores fælles fundament

Til vores introduktionskursus bliver de nyansatte bedt om 
at sætte ord på deres førstehåndsindtryk af Wihlborgs 

Hold 1 Kundetilfredshed, sparring/støtte/opfølgning, tager hånd om medarbejdere, god stemning, fællesskab, positive kolle-
gaer, familie ånd, kort afstand – procedure hurtige løsninger

Hold 2 Glade kollegaer, vækst, sociale, hjælper hinanden, tryghed/sikkerhed, rummer forskelligheder, sjovt, sammenhold, 
familie ånd, synligledelse, holdånd.

Hold 3 Uformel tone, gode kollegaer, styr på det, tager sig af os, imødekommende, hjælpsomme, team, familie ånd, rummelig.

Hvad er dit indtryk af 
Wihlborgs?

Wihlborgs   –   Great Place to Work
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ET MENINGSFYLDT ARBEJDE
Vi er overbeviste om, at meningsfuldhed og inspiration kommer 
ved, at medarbejderne skal have og tage ansvar. Det sker blandt 
andet ved, at vi anerkender den enkelte medarbejders arbejde 
og position, der, uanset funktion, er med til at gøre en forskel for 
Wihlborgs. Vores ansatte er med til at sikre, at over 650 forskellige 
virksomheder og deres mere end 20.000 medarbejdere hver dag 
kan gå på arbejde og gøre det, de er bedst til. I mens gør vores 
medarbejdere deres bedste for at sørge for, at alt inden for admini-
stration, ejendomsservice, forskønnelse af grønne områder og 
kantine- og konferencedrift forløber gnidningsfrit.

Vi tror på, at når man skaber noget godt for andre, er det med til at 
øge glæden og tilfredsheden ved at tage på arbejde. Det at være 

INSPIRATION OG SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Vi afholder jævnligt workshops for vores medarbejdere. Dette gør vi for at inddrage medarbejderne i de beslutninger, der træffes, 
hvilket betyder, at mange af vores nye initiativer kommer direkte fra vores medarbejdere. Ved indførslen af nye strategiske tiltag 
bliver vores medarbejdere spurgt om input for at sikre, at nye tiltag også fungerer på det operationelle plan.

Vores ejendomsservicegrupper mødes for at sikre vidensdeling og styrke samarbejdet på tværs. Det gør vi for at lette processer-
ne internt, så vi kan give vores lejere en endnu bedre kundeoplevelse. Det er vigtigt, at hver enkel medarbejder føler ejerskab og 
tør tage ansvar. Dette kommer særligt til udtryk i vores ejendomsservicegruppe, hvor hver gruppe sidder med det fulde ansvar for 
opgaveløsningen i deres område. Vi tror på, at det skaber større fordele for både vores kunder og medarbejdere. 

Til vores kvartalsmøder fremhæves de seneste måneders succeshistorier. Vi gør en særlig dyd ud af at dele gode historier om 
Wihlborgs med vores medarbejdere, så de kan føle sig stolte over vores arbejdsplads. Når vi arbejder på forskellige lokationer 
og inden for forskellige områder, er det vigtigt, at vi husker at fremhæve vores succeser og alt det nye vi har i gang. Det giver en 
ekstra motivation, når de personer som har ydet en ekstra indsats fremhæves. Ligeledes bruges deres viden internt, så andre kol-
legaer kan sparre med dem i lignende situationer. Vores medarbejdere er vores vigtigste ressourcer og vores vigtigste ambassa-
dører - også udadtil. Det er derfor vigtigt, at de ved, at deres arbejde er værdsat og de er vigtige for Wihlborgs.

Man får altid ros, når man har 
løst en opgave, og for mig skaber 

det ekstra arbejdsglæde og kan 
være med til at motivere mig til at 
yde en ekstra indsats næste gang.

tæt på beslutninger og bidrage til et højere formål er noget, vi ser 
som en årsag til, at man trives.

Vores nøgleværdier; handlekraft, viden, ærlighed og fællesskab er 
den røde tråd i alle de beslutninger, der træffes i organisationen. 
Vores budskab er ”Rum til mere”. Med dette understreger vi, at vi 
på den ene side har et entreprenør mindset, der søger muligheder 
og fleksibilitet og ønsker at udfordre status quo. På den anden side 
giver det en tryghed, at der altid er rum til forskelligheder og at éns 
behov, både medarbejdere og kunders, kan dækkes. Vi søger hele 
tiden at udvikle og forbedre os, både for vores kunder og også for 
vores samarbejdspartnere. Grundlaget herfor er vores medarbej-
dere, som trives og er engagerede i deres arbejde.

4 INSPIRATION   – Ikke bare et arbejde

Top Fællesbillede fra vores kickoff  Bund Workshop med alle vores ejendomsinspektører

Ikke bare et arbejde

“
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VORES MEDARBEJDERE ER VORES
AMBASSADØRER 
Synlighed, tilgængelighed og genkendelighed er vigtigt 
for Wihlborgs og for vores kunder. Vi bruger derfor som ud-
gangspunkt altid billeder af vores egne medarbejdere i al 
vores interne og eksterne kommunikationsmateriale. Man 
finder blandt andet altid billeder af vores egne medarbej-
dere i vores årsregnskaber og diverse markedsføring. 

Vi ved, at den personlige kontakt og service er en af de 
vigtigste årsager til, at Wihlborgs får høje karakterer i vores 
kundetilfredsundersøgelse. Derfor gør vi ekstra meget ud 
af at bruge vores egne medarbejdere i vores kommunika-
tion. Da vi i 2020 udviklede vores nye hjemmeside, valgte 
vi, at vores ansatte i Wihlborgs skulle være hjemmesidens 
omdrejningspunkt. I stedet for at fokusere på Wihlborgs’ 
ejendomme, er det Wihlborgs’ medarbejdere, man møder 
på alle sider på vores nye websted.

I alle vores rekrutteringsannoncer gør vi også brug af egne 
medarbejdere, hvad enten vi søger til vores kantiner, admi-
nistrationen eller til vores ejendomsservice. Vores nyan-
satte hævder desuden, at det er rart at få sat ansigt på po-
tentielle nye kollegaer, når de læser stillingsannoncen eller 
søger oplysninger om virksomheden i ansøgningsfasen. 
Ved at synliggøre vores medarbejdere på vores hjemmesi-
de, LinkedIn og i vores printede marketingmateriale, skabes 
der stolthed og ejerskab blandt vores medarbejdere.

Den personlige kontakt og 
service er en af de vigtigste 

årsager til, at Wihlborgs får 
høje karakterer i kundetil-

fredsundersøgelserne. Vores hjemmeside er bygget op med billeder af vores medarbejdere
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5 ANSÆTTELSE & VELKOMST   – Vores vigtige personale

Det er vigtigt for os at finde personer, som trives i vores transparente og flade organisationsstruktur, 
hvor alle dagligt udfører varierende opgaver. Man skal trives med fællesskabet og Wihlborgsånden, 
og man skal hjælpe hinanden på tværs af organisationen, når der er behov for det.

For at tiltrække de bedste kandidater tilbyder vi et arbejdsmiljø, som man trives i – det starter med 
vores kultur, og hvordan vi formidler den. Det er blandt andet en af årsagerne til, at vi begyndte at 
måle medarbejdernes oplevelse og engagement gennem Great Place to Work. Med denne årlige 
opfølgning og feedbackproces får vi en temperaturmåling på trivslen og på potentielle fokusområ-
der. Vi holder positivt fokus på vores gode og stærke kultur, og samtidig viser vi potentielle medar-
bejdere vores ambition om at skabe og sprede arbejdsglæde.

At vi kommunikerer eksternt om vores deltagelse i Great Place to Work, og at vi er på listen over 
Danmarks bedste arbejdspladser, styrker vores position og opfattelse blandt eksterne. Det bemær-
kes specielt af ansøgere i rekrutteringsøjemed, men også af øvrige interessenter. Konkret har Ejen-
dom Danmark valgt at poste en artikel om Wihlborgs og vores virksomhedskultur på baggrund heraf. 

Wihlborgs i Danmark har været i vækst de seneste år, hvilket 
har resulteret i, at vi har fået mere arbejde mellem hænderne 
og flere nye kolleger. Medarbejderstaben er således steget 
med over 200% siden 2016. Vi er i skrivende stund over 110 
ansatte i Wihlborgs, alle med et stærkt fællesskab og en 
iværksættersjæl, som vi værner om. Wihlborgsånden er vi 
stolte af. Den har bidraget til vores fremgang, og den omtales 
ofte af både kunder og ansatte som en vigtig grund til, at de 
kan anbefale Wihlborgs. 

Vores værdier er også afspejlet i vores søgen efter nye medar-
bejdere. Vi ønsker at tiltrække kandidater med høj faglig kom-
petence (viden), som kan drive/lede sig selv og sit ansvarsom-
råde (er handlekraftige) og samtidig er hjælpsomme og åbne 
overfor at samarbejde på tværs af afdelinger (fællesskab). 
Det skal være personer, som kan stå inde for egne meninger, 
er ærlige, ydmyge og betænksomme (ærlighed). Alle medar-
bejdere er nøglepersoner med stort ansvar. Da vi dagligt er 
i direkte kontakt med vores lejere, søger vi personer, som er 
pragmatiske og serviceorienterede. Vi værdsætter, at man er 
proaktiv, hjælper med at finde løsninger samt giver feedback 
på en ærlig og ægte måde.

Hver eneste rekruttering er starten på en vigtig og forhåbent-
lig langsigtet relation både for Wihlborgs og for den potentiel-
le nye kollega. Derfor er det vigtigt, at kandidaterne matcher 
og trives i vores kultur. 

Vores
vigtige
personale

INTERN REKRUTTERING
Vi tilbyder vores medarbejdere mulighed for udvikling ved at 
slå stillinger op internt. Vi opfordrer altid vores ansatte til at 
søge stillinger, hvis de finder dem interessante, og hvis de øn-
sker at udvikle sig inden for et nyt felt. At rekruttere internt har 
flere formål. Det er en stor fordel for os, at personen allerede 
kender Wihlborgs og dermed hurtigt kan blive sat ind i sin nye 
rolle. Det øger også muligheden for at beholde medarbejdere, 
når man som ansat hos Wihlborgs ikke behøver at søge job 

udenfor virksomheden for at videreudvikle sig. Det sender 
derudover et signal til vores medarbejdere om, at vi ønsker 
at investere i dem og deres udvikling. I løbet af det sidste år 
har vi haft flere medarbejdere, som har valgt at udvikle deres 
kompetencer ved at påtage sig en ny rolle i virksomheden. Et 
skift hos Wihlborgs giver en unik forståelse for de forskellige 
dele af virksomheden og gavner både medarbejderen, som får 
en større fleksibilitet, og virksomheden, som får en medarbej-
der, der kan mere.

Billedet er fra artiklen som Ejendom Danmark bragte i 2020 om Christian Bak, Neno Dragojevic og Christian Plauborgs arbejde i WihlborgsVi holder positivt fokus på vores gode og 
stærke kultur, og samtidig viser vi poten-
tielle medarbejdere vores ambition om at 

skabe og sprede arbejdsglæde.
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REKRUTTERINGSPROCESSEN
Vores rekrutteringsproces er ikke statisk – vi ræsonnerer os 
frem til den bedste fremgangsmåde for hver enkelt ny rekrut-
tering. Men visse dele er altid indeholdt i processen, og dem 
laver vi ikke om på. Vi tror på rammer – men også på kreativi-
tet og enkelthed, hvilket går igen i vores rekrutteringsproces.
Vi gennemfører som udgangspunkt hele processen i eget regi. 
Vi benytter vores interne rekrutteringssystem til håndtering af 
processen for at lette og ensarte den og for at sikre fortro-
ligheden omkring kandidaternes persondata i henhold til de 
gældende GDPR-regler. Vi har altid flere personer involveret i 
hver enkelt rekrutteringsproces for at sikre kvalitet, saglighed 
og mangfoldighed, samt for at kandidaterne skal få et bedre 
og mere varieret billede af os.

Nedenfor har vi beskrevet processen mere detaljeret:

Behovsanalyse & 
stillingsbeskrivelse
Når der opstår et behov for rekruttering, vurderer den ansvarlige 
leder i samarbejde med HR områdets nuværende kompetencer og 
arbejdsmetoder samt hvilke behov, der ønskes dækket. Da vi gerne 
rekrutterer internt, undersøger vi først mulighederne for, om der er 
nogen internt, der kan påtage sig hele eller dele af ansvarsområder-
ne. Vi lægger en plan for, hvilke kanaler vi ønsker at benytte for at til-
trække de rette kandidater, samt formulerer en stillingsannonce med 
stillingens formål og primære ansvarsområder. Dette for at skabe en 
fælles forståelse og et godt udgangspunkt for stillingsannoncen. 

Annoncering
Internt deler vi stillingsannoncen, så medarbejderne er informeret 
om, at vi søger, og så de selv har mulighed for at søge stillingen. 
Ligeledes beder vi vores medarbejdere om at dele opslaget i deres 
netværk. Chancen for at få et bedre match øges, når vores medar-
bejdere deler og anbefaler i deres eget netværk. Det bliver mere 
ægte og personligt. Desuden har medarbejderne ofte et netværk 
inden for det specifikke fagområde, hvor vi gerne vil have budskabet 
ud. Den interne annoncering er også en måde at fortælle, at en af-
deling vil udvide eller omfordele opgaverne. Eksternt slås de ledige 
stillinger op på Jobindex, LinkedIn og vores hjemmeside. Yderligere 
benyttes også kandidatbanken i vores rekrutteringssystem.

1. 

2. 

Udvælgelse 
Vi er meget omhyggelige med at sørge for, at det skal være et godt match. Vi fortæller gerne om 
vores kultur og det, der er unikt hos os under møderne med kandidaterne. Således har kandida-
ten mulighed for at stille spørgsmål og danne sig et billede af stillingen og virksomheden. I hver 
rekruttering deltager den rekrutterende leder og HR. De har forskellige roller. Den rekrutterende 
leder sikrer sig, at kandidaten har de rette kompetencer, og at personen passer til det pågælden-
de team. HR fokuserer på, om personen passer ind i Wihlborgs’ kultur og teamet.

Test og referencer
I en situation hvor en person skal have en lederrolle, bruges 
der som udgangspunkt referencer for at få feedback fra en 
ekstern som kender kandidaten, og dette suppleres eventu-
elt med en personlighedstest. Det gør vi for at få en dybere 
indsigt i kandidatens lederevner, udviklingsområder og mulige 
faldgruber. Referencetagen og test sker kun med accept fra 
kandidaten og har til formål at be- eller afkræfte det billede, 
som vi har fået af kandidaten.
 

Når valget er truffet 
Inviteres personen ind for at underskrive ansættelseskon-
trakten og hilse på sine nye kollegaer. Det er allerede i dette 
øjeblik, at vi starter med at byde vores nye kollega velkommen. 
Her viser vi vores lokaler frem, og den nyansatte får mulig-
hed for at møde de medarbejdere, som er til stede. Vi beder 
også om et personligt foto, så vi kan dele nyheden internt og 
således informere de øvrige medarbejdere om, at der kommer 
en ny kollega til Wihlborgs. Alle nyansatte får også denne Wih-
lborgs kulturprofil som en yderligere introduktion til kulturen 
og arbejdspladsen. 

3. 

4. 

5. 

ET EKSEMPEL
Vi taler meget om vores flade struktur, vores handlingsorienterede kultur, det gode fællesskab og 
Wihlborgsånden. Vi prøver at beskrive, at man får mandat med det samme, når man kommer ind i 
vores organisation og er tæt på den øverste ledelse. Hvis man gerne vil tage ansvar og selv udvikle 
sin rolle, er der gode muligheder for det hos Wihlborgs. Når vi møder kandidater, fortæller vi, at 
der er flere forskellige muligheder for at udvikle sig i sin rolle – blandt andet ved at deltage i pro-
jekt- eller tværgående grupper. For at undgå fejlmatch gør vi det klart, at Wihlborgs’ flade organi-
sation ikke er den rette for en kandidat, som gerne vil have en tydelig karrierestige til at avancere 
med beskrevne roller, niveauer og titler. Det indebærer, at vi ikke har så mange klare og tydelige 
processer, men snarere sætter vores lid til vores kultur og medarbejdernes egne evner til at tage 
initiativ. Dette kan af nogle personer opfattes som uklart, men for os er det udtryk for fleksibilitet. 
Vi mener, at det er vigtigt at omtale dette i en åben dialog med kandidaten for at forventningsaf-
stemme og derved minimere oplevelsen af uindfriede forventninger.

5 ANSÆTTELSE & VELKOMST   – Vores vigtige personale

Wihlborgs A/S
Linkedin

Her ses eksempel på LinkedIn opslag med en velkomst 
til vores nye medarbejder

VELKOMMEN TIL VORES NYE EJENDOMSADMINI-
STRATOR TRAINEE

Stort velkommen til Kristoffer Svendsen som netop er 
startet som trainee i vores administration. Kristoffer skal 
i de næste to år være en del af vores administrations-
afdeling, hvor han får lov til at snuse til alle områder af 
Wihlborgs ejendomsadministration.

Kristoffer har en bred faglig profil og har arbejdet 
indenfor forskellige typer af erhverv. Senest har han 
læst og færdiggjort sin uddannelse som Administrati-
onsøkonom AK/AP på Metropol. Vi er derfor glade for 
at få en frisk og kompetent fyr med på Wihlborgs-hol-
det, som kan bidrage med en masse gode kvaliteter. 

Byd ham velkommen til Wihlborgs.
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NÅR EN NY KOLLEGA STARTER

Som nyansat hos os skal vedkommende føle sig ventet, vigtig og velkommen! Det er egentlig 
ret enkelt – alt det praktiske skal være på plads, og kollegerne skal være orienteret om, at deres 
nye kollega kommer. Vores HR-afdeling har sammen med den nærmeste leder for den nyansatte 
hovedansvaret for forberedelserne, når der er blevet ansat en ny. Vigtigst af alt er, at vores nøg-
leværdi ”fællesskab” skal afspejle hele introduktionen, og at vi sammen hjælper hinanden med at 
byde vores nye kollega velkommen. Vi sender på forhånd fælles information ud på intranettet, for 
at informere om at vi har ansat en ny medarbejder og fortæller hvornår han/hun skal starte hos os. 
Hvis vi har nogle sociale aktiviteter i perioden op til tiltrædelse, inviteres personen også til dette.

På vores kvartalsmøder præsenteres de nye medarbejdere, som er startet siden sidste møde. Vi 
tror på, at introduktion af nye medarbejdere er med til at styrke fællesskabet og samarbejdet på 
tværs og ligeledes er med til at forenkle kommunikationen og styrke handlekraften i hverdagen. Vi 
ved, at når man er bekendt med sine kollegaer, har man en større forståelse for hinanden. Blandt 
andet ved store arbejdsbyrder og udfordringer, der skal løses på tværs, forenkles kommunikatio-
nen, når vi kender hinanden. Derfor er introduktionen af nye medarbejdere yderst vigtig hos os, så 
vi kan sikre en god start for vores nyansatte.

FOTOGRAFERING
Endnu et vigtigt element i vores ansættelsesprocedure er, at 
vi får taget et billede af den nyansatte til vores hjemmeside. 
Fotograferingen af vores nye medarbejdere til hjemmesiden 
er yderst vigtig for os af to årsager. For det første er billeder-
ne en hjælp internt, så man lettere kan sætte ansigt på de 
kollegaer, man ikke har daglig kontakt med. For det andet er 
medarbejderoversigten med til at gøre det lettere for vores 
lejere og kunder at finde frem til den kontaktperson, de søger. 
Det er dermed et vigtigt redskab i vores ambition om at være 
synlige og nærværende over for vores lejere.

DEN FØRSTE TID SOM NY I WIHLBORGS
Den ansvarlige leder sørger sammen med HR for at planlæg-
ge velkomsten, som kan variere, alt efter hvilken medarbej-
dergruppe man starter i. Fælles for alle er, at man skal føle 
sig velkommen fra start. Den første dag spiser vi altid fælles 
morgenmad, og man får mulighed for at hilse på alle kollegaer 
fra sit område.

Arbejdsplads og arbejdsværktøjer skal altid være på plads når 
personen starter. Visitkort m.m. bliver bestilt, og man får en vel-
komstgave den første dag. Formålet er, at den nye medarbejder 
skal føle sig personligt velkommen, inkluderet og som en vigtig 
ressource allerede fra starten af.

I den første tid handler det om at finde sig til rette og at lære 
Wihlborgs at kende. Man bliver bekendt med virksomhedens 
strategi, målsætninger, værdier, kultur, arbejdsgange, struktur, 
arbejdsgrupper, samt virksomhedens formelle og uformelle 
måder at gøre ting på. Ens nærmeste leder sørger for at plan-
lægge introduktionsforløbet i samarbejde med HR og eventuelt 
have en mentor klar til at hjælpe den nyansatte med oplæring 
og med at besvare de spørgsmål, der opstår når man er ny.

5 ANSÆTTELSE & VELKOMST   – Vores vigtige personale

Velkomst

Halis Demir, Ulla Mouritsen og Jari Smærup
på deres første arbejdsdag i Wihlborgs

Top Alle nye medarbejdere deltager i vores introduktionsworkshop. I år blev den holdt med god afstand og masser af håndsprit
Bund Vi sørger altid for at få taget et billede af vores nye medarbejdere som vi kan lægge på hjemmesiden og vores intranet
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“Introduktionsworkshoppen var informativ og 
en sjov velkomst, som giver tro på en god 

fremtid hos Wihlborgs.

INTRODUKTIONSWORKSHOP FOR 
NYE MEDARBEJDERE
Flere gange årligt afholder vi introduktionsworkshop for alle 
nyansatte. Dette gør vi for at sikre, at alle får en ordentlig 
introduktion til hele Wihlborgs, og at vores nye medarbejdere 
kender til vores historie, kultur, struktur og værdier. Til works-
hoppen får man også mulighed for at hilse på nye ansigter, 
som man ikke ser til daglig. Vi tror på, at denne workshop er 
med til at styrke fællesskabet i Wihlborgs og skaber relationer 
på tværs af vores afdelinger.

Målet er, at medarbejderne skal gå fra workshoppen med et 
bedre helhedsbillede af virksomhedskulturen, ånden og or-
ganisationen. Først indledes der med et oplæg, som beretter 
om virksomhedens historie og Wihlborgs’ rejse frem til i dag. 
Herefter gennemgår vi mere formelle ting som virksomhedens 
struktur, fokusområder, forretningsetik og hvordan vi behand-
ler persondata. Efterfølgende introduceres det mere uformel-
le, som er Wihlborgsånden og alle vores sociale arrangemen-
ter og aktiviteter, herunder vores julefrokost, fodboldholdet, 
Kickoff samt Wihlborgsklassikeren, der blandt andet indehol-
der fysiske og sociale aktiviteter på tværs af hele Wihlborgs, 
også Sverige. 

Workshoppen tager oftest et par timer og er en oplagt mu-
lighed for vores nyansatte til at stille spørgsmål i et mindre 
forum. Workshoppen bliver altid værdsat, og da deltagergrup-
pen er relativt lille, er der god mulighed for at etablere en 
mere personlig kontakt med hinanden. Afslutningsvis snakker 
vi om, hvordan man har oplevet den første tid, og hvad man 
synes om at være ansat hos Wihlborgs. Vi vil hele tiden gerne 
blive bedre, derfor vi ser det som yderst vigtigt hele tiden at 
evaluere og udvikle vores introduktion af nye medarbejdere.

Michael Svensson (th.) med hans kollega Mads Kastebo

5 ANSÆTTELSE & VELKOMST   – Vores vigtige personale

Michael Svensson
Ejendomsinspektør
Wihlborgs Danmark

Top Her ses en del af vores køkkenpersonale på besøg på vores hovedkontor  Bund Vores servicemedarbejdere er på vej ud på dagens første opgave
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6 INFORMATION   – Kommunikation er nøglen

Kommunikation er nøglen
Hos Wihlborgs har vi dagligt en nær kontakt og dialog med 
hinanden på tværs. Vores flade struktur gør, at vi værdsætter 
og opfordrer til en åben og direkte kommunikation. Vi ønsker 
en åben kultur, hvor både ledere og medarbejdere tager sig 
tid til at kommunikere hurtigt og direkte, når behovet opstår 
og beslutninger skal træffes. 

Centralt for vores interne kommunikation og vidensdeling er 
det åbne kontorlandskab og vores daglige frokost, der tilbydes 
gratis til alle medarbejdere og som produceres af vores dyg-
tige køkkenteams. Yderligere spiser de fleste afdelinger også 
morgenmad sammen på daglig eller ugentligt basis. Dette 
styrker den uformelle og kollegiale snak og arbejdsglæden, 
da man kan grine og have det sjovt sammen i hverdagen. På 
grund af vores geografiske spredning i Storkøbenhavn har vi 
dog også brug for mere formaliserede møder til at supplere 
den daglige uformelle kontakt. Dem holder vi for at skabe 
delagtighed og øge gennemsigtigheden i organisationen. 

Et eksempel på dette er vores kvartalsmøder, hvor alle medar-
bejdere mødes under samme tag og hører, hvordan de sidste 
måneder har set ud, samt hvilke igangværende og kommende 
større projekter vi har. Som oftest skiftes repræsentanter fra 
vores forskellige afdelinger til at fortælle, hvad der er sket de 
seneste måneder. 

Som nævnt tidligere præsenterer også den svenske admini-
strerende direktør hvert år Wihlborgs’ økonomiske årsresultat 
og fremhæver de ting, vi er lykkes med i årets løb samt de 
kommende mål og projekter, der forventes igangsat i det 
kommende år. Dette gøres for at delagtiggøre og fortælle om, 
hvordan det går i virksomheden, og hvordan ledelsen ser Wih-
lborgs i fremtiden. Det er desuden med til at skabe sammen-
hørighed mellem den svenske og danske afdeling. 

MØDESTRUKTUR
Da Wihlborgs er fordelt på forskellige lokationer, og de ansat-
tes funktioner desuden er vidt forskellige, afholder de enkelte 
afdelinger også deres egne møder. Hver enkelt leder afholder 
regelmæssige møder med sit nærmeste team. Teammøder-
ne skal bidrage til en kontinuerlig dialog om arbejdsopgaver, 
arbejdssituation, arbejdsfordeling og arbejdsbelastning. Det 
giver samtidig gensidig mulighed for at formidle information til 
og fra gruppen. Derudover kan man vende spørgsmål omkring 
arbejdsmiljøet eller andre relevante emner, som er vigtige for de 
enkelte afdelingers arbejdssituation.

Vores kvartalsmøder afholdes i vores konferencecenter i Ballerup hvor alle medarbejdere altid er med

VORES KOMMUNIKATIONSKANALER
Vores Outlook mailsystem og intranet er centrale informations-
kanaler når det kommer til informationsudveksling. En stor del 
af vores dialog sker gennem telefonsamtaler. Stort set alle vo-
res medarbejdere er udstyret med en arbejdstelefon, hvor man 
hurtigt kan få kontakt til sine kollegaer. For at lette kommuni-
kationen mellem os kan man ved hjælp af vores fælles tids- og 
fraværsregistreringssystem og Outlook kalendere nemt finde 
frem til, hvorvidt ens kollegaer er tilgængelige og hvornår.

Som følge af vores mange nye medarbejdere har det været 
vigtigt for os at tydeliggøre vores ansvarsområder i organisatio-
nen. Vi arbejder meget med, at nyttig information og inspiration 
dirigeres de rigtige steder hen, hvis det ikke automatisk finder 
vej. Det gør vi, for at vores medarbejdere lettere kan orientere 
sig og finde informationer, hvis de har brug for hjælp. 

Vores svenske kolleger præsenterer årsregnskabet og vi følger med på live-stream

Vi arbejder meget med, at 
nyttig information og 

inspiration dirigeres de 
rigtige steder hen, hvis det 
ikke automatisk finder vej.
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NYT INTRANET
Vi har i 2020 arbejdet benhårdt på at få vores nye intranet op 
at køre. Vi har valgt at etablere et intranet for at effektivisere 
vores interne kommunikation og for at gøre det nemt for vores 
medarbejdere at holde sig opdateret på nyheder og aktivite-
ter. Samtidig har det været et stort ønske blandt vores medar-
bejdere at have en platform, hvor alle informationer er samlet 
et sted. Vores nye intranet skal fungere som Wihlborgs’ nye 
interne digitale mødested, hvor medarbejderne har mulighed 
for at dele hverdagsglimt med hinanden. Samtidig skal vores 
intranet være med til at sikre nem og gennemskuelig adgang 
til dokumenter, filer, værktøjer og information om, hvad der 
sker i virksomheden. Wihlborgs’ nye intranet er skabt med ud-
gangspunkt i vores medarbejdere og deres behov, og der har 
under hele forløbet været en tæt dialog mellem vores ansatte 
og den projektansvarlige i HR.

HJEMMESIDE
I sommeren gik vores helt nye hjemmeside i luften. Den gamle 
hjemmeside trængte til en udskiftning og havde ikke alle de 
funktioner, som vores medarbejdere og kunder efterspurgte. 
Arbejdet med den nye hjemmeside var fra første dag en opga-
ve, der omfavnede alle afdelinger i Wihlborgs. Vores markeds-
afdeling afholdt først små workshops, hvor repræsentanter fra 
vores afdelinger gav ønsker til, hvad de savnede og manglede 
fra vores daværende hjemmeside. Efterfølgende blev der 
sorteret og arbejdet med alle de gode forslag og mangler, 
som medarbejderne havde pointeret. Hjemmesidens indhold 
og format blev efterfølgende skabt efter alle disse input. Den 
færdige hjemmeside blev efterfølgende præsenteret i afde-
lingerne, og her var der mulighed for endnu en gang at give 
feedback og forslag til forbedringer.

Vores nye hjemmeside er først og fremmest skabt for at sig-
nalere professionalisme og seriøsitet over for vores kunder og 
lejere. Brugervenlighed og et nyt design har været essentielle 
elementer i udformningen for at skabe den gode oplevelse, 
når vores kunder og lejere besøger hjemmesiden. Samtidig 
har det været vigtigt for os at skabe en hjemmeside som alle 
ansatte i Wihlborgs er glade for, og som de kan anvende i 
dagligdagen, hvis man f.eks. mangler informationer om en 
ejendom, kontaktoplysninger eller lignende.
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Top  HR-assistent Camilla Kulmann gør klar til intranet workshop
Venstre  Vores grafiker Simon Færch tager billeder til vores nye hjemmeside

Højre  Peter Nielsen underviser og deltager i en virtuel undervisning på CPH Business

VORES KOMMUNIKATION ER BLEVET DIGITAL

Som følge af et år med Covid-19, hvor vi bl.a. har arbejdet 
mere hjemmefra, har den digitale kommunikation i Wihl-
borgs fået et skub. Vi har i den forbindelse opgraderet vores 
platform til office365 for at sikre, at alle har sikre adgange til 
relevante virksomhedssystemer og dokumenter, lige meget 
hvor de befinder sig. Det har forenklet vores arbejdsgange og 
gjort os mere agile. 

Det har også medført flere online møder, og det er et stort 
– og for mange nyt – skridt i måden, hvorpå vi arbejder. Det 
har derfor været efterspurgt blandt medarbejderne at få en 
introduktion til de mange nye online værktøjer, og vi tilbyder 
derfor alle medarbejdere online kurser i 365 platformen. På 
den måde kan alle vores medarbejdere føle sig trygge i dette 
skridt mod mere digitalt formidlet kommunikation. 

Wihlborgs   –   Great Place to Work
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TÆTTERE PÅ HINANDEN
Som nævnt er vi en organisation i vækst, hvilket betyder, at 
73% af vores medarbejdere har mindre end 3 års anciennitet. 
Dette øger væsentligheden af, at vi kontinuerligt arbejder, 
fastholder, formidler og udvikler vores stærke virksomheds-
kultur. På den måde sikrer vi, at den integreres hos vores 
medarbejdere, og at kulturen lever videre og fortsat er med 
til at styrke os. Vi bestræber os på, at vores medarbejdere 
skal arbejde tæt sammen i hverdagen på tværs af områderne, 
hvilket kan være en udfordring, når vi har ansat en masse nye 
kollegaer. Det kan derfor være en udfordring at gennem-
skue, hvad ens kollegaer egentligt går rundt og laver. Derfor 
opfordres alle til at lægge hverdagsøjeblikke op på intranettet 
eller tage en dag ud af kalenderen, hvor man kører rundt og 
besøger de forskellige afdelinger for at få et større indblik i, 
hvad der rører sig i organisationen.

Et eksempel på dette er vores trainee i administrationen, 
Kristoffer, der tilbragte en hel dag sammen med en af vores 
ejendomsinspektører i sin første arbejdsuge. Her var de sam-
men rundt og se på vores ejendomme. Vi tror på, at uformelle 
møder på denne måde kan lette kommunikationen mellem 
afdelingerne, da man her får sat ansigt på sine kollegaer og et 
indblik i hinandens daglige arbejde.

KOMMUNIKATION OMKRING 
GREAT PLACE TO WORK
Vi har de seneste 4 år benyttet Great Place to Works model 
og spørgeskema som kanal til at sikre vores medarbejderes 
trivsel og tilfredshed, og vi er stolte af, at vi nu er certificeret 
og på GPTW-listen over Danmarks bedste arbejdspladser. 
Kommunikationen omkring Great Place to Work har til formål 
at skabe stolthed, give feedback, delagtiggøre og skabe en-
gagement hos alle medarbejdere. Det er vigtigt for os at vise 
og italesætte, at Wihlborgs lægger stor vægt på at blive ved 
med at udvikle sig som arbejdsplads. Dette, i takt med at vi 
vækster, har motiveret os til at arbejde endnu mere med vores 
kultur, og hvad der gør den unik. Vi har identificeret, hvad 
vores medarbejdere virkelig værdsætter og trives godt med, 
samt hvilke områder vi kan blive endnu bedre til. Det er blandt 
andet også derfor, at vi har udarbejdet denne kulturprofil, der 
ligger tilgængelig på vores intranet og udleveres til alle nye 
medarbejdere ved ansættelsen.

ET ØNSKE OM MERE STRUKTUR
Det har særligt været et ønske fra vores medarbejdere, at der 
kom mere struktur på hele vores udlejningsproces. Dette var 
blandt andet et af resultaterne af vores feedback fra vores 
GPTW-undersøgelse sidste år. For at imødekomme ønsket, har 
vi introducereret ”kundens rejse”, som er en visualisering af, 
hvilke arbejdsgrupper der træder til hvornår i ”kundens rejse” 
internt i Wihlborgs. Der er mange forskellige arbejdsgrupper 
og personer involveret i processen, når vi får en ny lejer hos 
Wihlborgs. Derfor arbejder vi med at lave klare retningslinjer 
for, hvornår man skal kontakte hvem og hvorfor. ”Kundens 
rejse” er efterfølgende både blevet præsenteret i de enkelte 
grupper og til et af de følgende kvartalsmøder.

VORES KOMMUNIKATION ER BLEVET DIGITAL
Som følge af et år med Covid-19, hvor vi bl.a. har arbej-
det mere hjemmefra, har den digitale kommunikation i 
Wihlborgs fået et skub. Vi har i den forbindelse opgraderet 
vores platform til office365 for at sikre, at alle har sikre ad-
gange til relevante virksomhedssystemer og dokumenter, 
lige meget hvor de befinder sig. Det har forenklet vores 
arbejdsgange og gjort os mere agile. 
Det har også medført flere online møder, og det er et stort 
– og for mange nyt – skridt i måden, hvorpå vi arbejder. 
Det har derfor været efterspurgt blandt medarbejderne 
at få en introduktion til de mange nye online værktøjer, 
og vi tilbyder derfor alle medarbejdere online kurser i 365 
platformen. På den måde kan alle vores medarbejdere 
føle sig trygge i dette skridt mod mere digitalt formidlet 
kommunikation. 

6 INFORMATION   – Kommunikation er nøglen

Vores ejendomsadministrator trainee Kristoffer Svendsen på
ejendomsbesøg sammen med vores ejendomsinspektør Casper Thøgersen  
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TILGÆNGELIGHED
Det er vigtigt for os at være tilgængelig for hinanden og vores 
kunder. Vi foretrækker at møde fysisk, da vi mener, at fysiske 
møder fordrer en bedre dialog. Grundet Covid-19 situationen 
er dette dog til tider lidt udfordrende og nogle gange slet ikke 
en mulighed. På grund af netop covid-19 har vi i endnu højere 
grad lyttet til vores kunder og medarbejderes ønsker ift. At 
føle sig trygge i afholdelse af møder. Vi følger selvfølgelig 
myndighedernes retningslinjer og holder afstand, spritter af 
og bruger mundbind, når dette er relevant eller påkrævet. 
Situationen har dog gjort, at vi nu lytter på en ny måde og hur-
tigt kan imødekomme medarbejderes og kundernes forskelli-
ge behov ift. covid-19. Det betyder at vi af flere omgange har 
fået positiv feedback på vores håndtering fra vores kunder:

ÅBENHED OG LYDHØRHED
Både den administrerende direktør og lederne signalerer 
på forskellige måder, at de er åbne overfor spørgsmål og 
feedback. Først og fremmest gør de det ved næsten altid at 
tage sig tid med det samme, når en medarbejder beder om 
en samtale. Mange gange er det et spørgsmål, der hurtigt kan 
klares og ellers aftales og bookes et uddybende møde på et 
senere tidspunkt. Denne kultur gør også, at vi kan bibeholde 
vores handlekraft, som er og skal være kendetegnende for 
Wihlborgs. Naturligvis er der også mulighed for at aftale en tid 
i den enkeltes kalender til at diskutere et specifikt spørgsmål.

7 INVOLVERING   – Kunsten at lytte

Kunsten at lytte
At lytte er en vigtig og forankret del af Wihlborgs. Det er en evne, der værdsættes, og der er tradition 
for at lytte til alle medarbejdere uanset ansættelsesniveau og rolle. At lytte til både medarbejdere, 
kunder og andre interessenter er en måde at “være på tæerne og mærke, hvad der sker”, så vi kan 
udvikle os samt være handlekraftige og fleksible i hverdagen overfor vores medarbejderes og kun-
ders ønsker og behov. Vi lytter på forskellige måder, både formelt og uformelt.
Så hvordan gør vi så det?

ÅBENT KONTORLANDSKAB
Det åbne kontorlandskab i administrationen og på områdekon-
torerne opfordrer til sparring og samarbejde på tværs af afde-
linger og funktioner på daglig basis og er med til at sikre, at 
man hurtigt kan udveksle information uden altid at skulle boo-
ke et møde. At ledelsen også sidder i de åbne kontorfællesska-
ber, signalerer desuden, at man altid lige kan “kigge forbi”, hvis 
man har noget på hjertet, og på den måde kan lederen hurtigt 
adressere eventuelle problemstillinger, uklarheder, spørgsmål 
eller løsningsforslag.  Ligeledes har vi på alle vores område-
kontorer oprettet mindst én ’flyverplads’, så der altid er plads 
til, at en kollega f.eks. fra administrationen kan komme forbi og 
arbejde derfra. Det er vigtigt at samarbejde og udveksling af 
information skal være nemt, smidigt og jordnært.

FÆLLES FROKOST 
Den daglige frokost er næsten hellig. Her mødes vi ufor-
melt og på tværs af funktioner og taler om løst og fast, både 
privat og arbejdsmæssigt. Det styrker fællesskabet og giver 
en uformel lejlighed til, at medarbejderne kan kommunikere 
med ledelsen til dagligt. Således kan eventuelle uklarheder 
kan opfanges og enten håndteres direkte eller i andre mere 
passende fora.

SYNLIGHED
Som tidligere nævnt er det vigtigt for os at være synlige på vores ejendomme. Vi har en ambition om, at der dagligt kommer en 
Wihlborgs medarbejder på alle vores ejendomme. Det er typisk en medarbejder fra vores driftsafdeling, f.eks. en servicemedar-
bejder, ejendomsinspektør eller kantinemedarbejder. Når man er synlig, møder man ofte folk og det opmuntrer til dialog. Det er 
vigtigt, at alle hilser og lytter til hinanden og vores lejere, samt viderebringer vigtig information internt til rette kollega. Det kan 
f.eks. være til en driftschef, gartner eller administrativ medarbejder. Denne vidensdeling er vigtig, så vi har mulighed for at være 
proaktive og handle på små som store ønsker, ideer, forbedringer eller behov - internt såvel som eksternt. 

Alle medarbejdere i Wihlborgs er med i vores frokostordning der bliver tilbudt gratis

Der er tider, hvor det ikke er muligt, at alle er tilgængelige på 
kontoret samtidig, og der opstår derved en anden opmærk-
somhed på den løbende interne kontakt. Vi er i disse perioder 
i endnu højere grad opmærksomme på, at vi må ’tjekke ind’ 
hos hinanden telefonisk eller elektronisk, fremfor det fore-
trukne fysiske og oftest uformelle møde kollegaerne imellem. 
Specielt lederne skal være ekstra opmærksomme på trivslen, 
humøret og motivationen blandt andet ved at lytte til både det 
som bliver sagt, men også det som måske ikke bliver italesat. 
I forbindelse med covid-19 har HR-afdelingen sikret, at alle 
medarbejdere hurtigt og hyppigt fik de fornødne informatio-
ner, retningslinjer og håndteringen af situationen på mail. HR 
har været ekstra opmærksom på løbende kontakt til de en-
kelte medarbejdere om alt fra trivsel, tvivlsspørgsmål, undren, 
forslag, ideer mm. Dette er en vigtig kanal som altid er åben 
og som benyttes bredt, og som værdsættes af alle parter.

Citat fra årets kundetilfredshedsundersøgelse

Wihlborgs tilgang til covid-19 situationen er 
meget positiv og proaktiv. Det daglige samarbej-
de med den lokale driftschef og køkkenchefen 
fungerer rigtig godt.

Wihlborgs   –   Great Place to Work
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NYE IDÉER
Nye ideer og tanker er altid velkomne. Det samme gælder forbedringsforslag. Medarbejderne opfordres jævnligt af ledelsen til at 
fremsætte idéer, tanker eller forbedringsforslag. Oftest er det medarbejderne med ”fingeren på pulsen”, som oplever, hvis der er 
problemer med en arbejdsgang eller noget, som kunne optimeres. Man bør altid gå direkte til den eller de personer, man finder 
relevant, og som kan hjælpe med en given problemstilling. Hvis man er i tvivl om, hvem man skal videregive information til, kan man 
altid henvende sig til HR. Desuden er vores nye intranet et oplagt forum til både at dele idéer, men også give feedback til kollegaer.

7 INVOLVERING   – Kunsten at lytte

MEDARBEJDERSAMTALER
For at give medarbejderne tydelige mål og opmuntre dem til 
at udvikle sig i egen rolle inden for virksomheden, har vi en 
årlig medarbejderudviklingssamtale. Formålet med samtalerne 
er at diskutere individuelle mål og udviklingsønsker samt at 
have en uddybende dialog om relationerne i arbejdsgruppen. 
Medarbejderudviklingssamtalen er desuden et vigtigt forum 
for medarbejderen til at give konstruktiv feedback til sin leder. 

Diskussionerne er fortrolige og dokumenteres af lederen, som 
gemmer dem til løbende opfølgning og næste års medar-
bejdersamtale. Alle opfordres til løbende at følge op på de 
fokusområder, man som leder og medarbejder i fællesskab er 
blevet enige om til samtalen. De fleste vælger at holde opfølg-
ningssamtale efter 6 måneder, men det afhænger af, hvad der 
konkret arbejdes med.

TAVLEMØDER
Flere af vores driftsafdelinger afholder tavlemøder. Det er et 
relativt nyt tiltag, som vi har indført, blandt andet på baggrund 
af sidste års GPTW medarbejderundersøgelse, for at forbedre 
kommunikationen og synliggøre information i den enkelte af-
deling. Det har gjort det lettere at vidensdele og få et overblik 
over, hvad der sker på ejendommene i området. På den måde 
involveres kollegaer i hinandens daglige gøremål, og man har 
således nemmere ved at komme med ændringsforslag eller 
feedback til hinanden. 

GREAT PLACE TO WORK - AT LYTTE STRUKTURE-
RET TIL MEDARBEJDERNE
Medarbejderundersøgelsen er et vigtigt værktøj til at lytte til 
medarbejderne på en struktureret måde. Her har alle medarbej-
dere mulighed for at komme med synspunkter og forbedrings-
forslag, som når frem til ledelsen uden at blive filtreret undervejs.

Vi tror på, at viden om hvordan vi skal udvikle virksomhe-
den, er til stede i organisationen. Derfor holder vi feedback 
møder for samtlige afdelinger, umiddelbart efter vi har fået 
resultaterne fra undersøgelsen. Ærligheden i svarene og den 
efterfølgende dialog giver os handlekraft til at igangsætte og 
ofte gennemføre forbedringer og forandringer på kort tid. Vi 
gennemfører tiltag på både virksomhedsniveau og på gruppe-
niveau for at få iværksat udvikling og forbedringer, der føles 
relevante for alle.

Top  På vores ejendomskontor i Ballerup bliver tavlen flittigt brugt  Bund  Udlejningsafdelingen på deres ugentlige afdelingsmøde

Med positivt engagement og spændende 
idéer fra vores medarbejdere skaber vi 

de bedste resultater.
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TYDELIGGØRE MÅL OG FORVENTNINGER
Den enkelte leder er ansvarlig for at nedfælde de overordne-
de mål til team- og medarbejderniveau, så det er tydeligt for 
den enkelte medarbejder, hvordan man forventes at bidrage 
til de overordnede mål. Dette samstemmes både ved den 
årlige MUS, men også i løbet af året. Det er vigtigt, at der 
er tale om en gensidig forventningsafstemning, så det både 
kommunikeres, hvad lederen forventer af medarbejderen, men 
også at lederen lytter til medarbejderen, som kan komme med 
løsningsforslag og sige, hvad denne forventer af sin leder.

AMO
Wihlborgs’ arbejdsmiljøgruppe er en tværfunktionel gruppe, 
der mødes minimum fire gange om året for at diskutere det 
fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Gruppen består af medarbej-
dere, som repræsenterer forskellige jobkategorier, regio-
ner, alder og køn. Gruppens opgave er at drive og evaluere 
forbedringsarbejdet omkring det fælles arbejdsmiljø, tillige at 
opfange signaler og forbedringsforslag, samt lytte og agere 
handlekraftigt ved at gennemføre positive initiativer omkring 
sundhed, miljø og sikkerhed. 

Grunden til at vi har valgt at have en tværfunktionel arbejdsmil-
jøgruppe er, at vi ønsker at skabe en gruppe, som ikke arbejder 
sammen til dagligt for at kunne lytte bredt og evaluere behov, 
risici samt lære af best practice områder og funktioner imel-
lem. Ved desuden at vælge medarbejderrepræsentanter kan 
det være nemmere for den enkelte medarbejder at fremføre 
spørgsmål, problemer eller ønsker til gruppen, hvis man har 
svært ved at gå via den nærmeste chef. Arbejdsmiljørepræsen-
tanterne behandler selvfølgelig alle henvendelser fortroligt. 

TVÆRFAGLIGE GRUPPER
Hos Wihlborgs værdsætter vi involvering og samarbejde på 
tværs. Derfor dannes dagligt en masse arbejds- og projekt-
grupper på tværs af afdelinger og områder. De mest vanlige er 
mellem udlejningsafdeling og projektafdelingen, regnskabs-
afdeling og administrationsafdelingen og ejendomsservice og 
administration. Men der opstår også en række nye grupper, for 
eksempel i forbindelse med opstart af nye projekter. Det kan 
være ved etableringen af et nyt køkken. Det vil typisk starte 
med, at udlejningen har en dialog med kunden om dennes 
ønsker og behov. Herefter inddrages vores projektafdeling, 
markedsafdeling, vores køkken- og driftschef, kantinekoordi-
nator, den respektive ejendomsinspektør samt HR. Alle med 
hver deres faglige kompetencer, viden og ideer, som de deler 
på tværs for at få det bedst mulige udgangspunkt for projek-
tet og for at sikre, at vi hele tiden har en positiv forbedring af 
måden, vi gør tingene på.

Vi opfordrer også vores medarbejdere til at søge viden og 
idéer på tværs af Sundet. Vi har flere kollegaer, der mødes på 
tværs af landegrænserne med vores svenske kollegaer for at 
vidensdele og udveksle ideer. Bl.a. mødes HR-afdelingerne 
cirka en gang i kvartalet til stor inspiration for begge parter. 
Projektafdelingen arrangerer ’studietur’ hos hinanden og 
markedsafdelingen er i tæt dialog med de svenske kollegaer i 
forhold til vores udtryk, design, farver, logo mm. 

ET KONKRET EKSEMPEL
Som nævnt tidligere tog vores kickoff afsæt i idéudveksling, 
inspiration og feedback. Mange idéer blev drøftet blandt vores 
køkkenpersonale, og en af disse var muligheden for takeaway 
i vores kantiner. Ifm. At Covid-19 meldte sin ankomst, har især 
vores kantineområde skulle tænke i nye baner, for hvordan vi 
kunne servicere vores kunder bedst muligt under omstændig-
hederne. Takeaway blev derfor en realitet, og vores kantine-
område lykkedes med hurtigt at omlægge deres arbejdsgange 
og tilbyde vores lejere en frokostordning, som er tilpasset 
de omstændigheder, Covid-19 har medført. Den innovative 
tilgang vores kantine- og køkkenpersonale har vist, var til stor 
værdi for virksomheden og vores lejere og vil fremover være 
en positiv forbedring for vores all-in-one koncept.

7 INVOLVERING   – Kunsten at lytte

Top venstre  Annette og Camilla fra vores HR-afdeling er på HR-messe med vores svenske kollegaer  Bund  Kunderne har været glade for muligheden for 
alternativ frokostordning under Covid-19

Vores årlige kickoff giver også kollegaerne mulighed for at snakke 
sammen både fagligt og socialt på tværs af afdelingerne
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Generelt er vi opmærksomme på at fejre holdindsatser mere 
end individuelle indsatser, da en af vores nøgleværdier er fæl-
lesskab, og fordi mange resultater er skabt i teams. Vi ønsker 
derfor primært at belønne og vise vores taknemmelighed for 
samarbejde og holdindsatser. Men individuel ros er selvfølge-
lig vigtig, og noget som både ledere og kollegaer vægter højt. 

Vores fælles mål er at have tilfredse kunder og skabe den 
bedste oplevelse for vores lejere. Derfor er det ekstra vigtigt, 
at vi fokuserer på og anerkender den store indsats, vores 

medarbejdere gør for vores lejere hver eneste dag. Vi tror på, 
at glade og tilfredse medarbejdere giver glade kunder. Et stort 
udsnit af vores medarbejdere har daglig kontakt med vores 
lejere, hvorfor det er vigtigt, at alle vores medarbejdere føler 
sig påskønnet. Principielt ønsker vi ikke, at der skal være et 
økonomisk incitament for at gøre en ekstra indsats. Derfor gør 
vi heller ikke brug af bonusser ved ekstraordinære indsatser, 
da størstedelen af alle vores succeser ofte er et resultat af en 
koordineret holdindsats på tværs af afdelinger. 

8 PÅSKØNNELSE   – Et godt stykke arbejde

Et godt stykke arbejde

FEEDBACK FRA KUNDER
Mange af vores kunder og lejere er heldigvis gode til at anerkende og påskønne vores kollegaer 
i dagligdagen. De spontane og umiddelbare påskønnelser er for mange drivkræften og det, der 
giver jobbet mening. Formelt laver vi en kundeundersøgelse, hvor vi scorer højt på kundernes 
vurdering af Wihlborgs. Kommentarerne lyder altid på, at kunderne værdsætter vores tilgængelige 
og venlige medarbejdere, og de fremhæver ofte medarbejdere med navns nævnelse, til trods for 
at kunderne har mulighed for at være helt anonyme. Resultaterne af kundeundersøgelserne deles 
internt, og de medarbejdere der er nævnt ved navn, bliver selvfølgelig også informeret om rosen. 

PÅSKØNNELSE
Det er så dybt forankret i kulturen, at vi påskønner hinanden og den indsats alle yder i det daglige, og be-
hovet herfor er ikke blevet mindre i disse Covid-19 tider. Det er for nogle en mere utryg tid end for andre, 
det kan være at man kender eller har hørt om nogle som er påvirket, enten jobmæssigt eller helbreds-
mæssigt. Det kan også være, man selv er udsat. Vi opfordrer til en åben dialog om dette, og vi prøver på 
bedste vis at imødekomme de forskellige behov. Blandt andet via fleksible løsninger i hverdagen, samt 
endnu mere påskønnelse af, hvor vigtige samtlige af vores medarbejdere er for vores ’all-in-one’ koncept.

GAVER FRA VIRKSOMHEDEN

I løbet af året gives der løbende en række påskønnelser. Alle 
medarbejdere får en julegave som tak for indsatsen i året, der 
gik. En anden tradition er, at alle får et påskeæg. Yderligere gi-
ves der mindre gaver i forbindelse med vores kickoff i efteråret. 
Der gives også gaver fra virksomheden ved færdiguddannelse, 
fødselsdage, bryllupper og ved familieforøgelse og oftest slår 
de nærmeste kollegaer sig også sammen om en gave.

Til påske får alle vores medarbejdere et påskeæg

Vores controller Louise Bellamy Eriksen bliver fejret med flag og gaver

Vores fælles mål er at have 
tilfredse kunder og skabe den 

bedste oplevelse for
vores lejere.
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Det årlige sommerarrangement hvor vi kører gokart i Roskilde og har fællesspisning.

PERSONLIG UDVIKLING
Alle medarbejdere har mulighed for at udvikle sig fagligt og 
menneskeligt ved at tage kurser, efteruddannelse eller indgå i et 
internt mentorforløb og tillære ny viden af en kollega. Det er en 
måde, hvorpå vi påskønner vores medarbejderes indsats, samt 
anerkender mange af vores medarbejderes ønske om faglig og 
personlig udvikling. Som tidligere nævnt, opfordres medarbej-
dere til at søge nye roller, ansvar eller karriereudvikling hos Wih-
lborgs, hvor det er relevant. Vores medarbejdere er det vigtigste 
for os, og vi værdsætter når vores gode kollegaer vælger at gøre 
karriere i Wihlborgs. Det er særligt udtrykt i vores nøgleværdi; 
viden, og det er i både virksomhedens og medarbejderens inte-
resse hele tiden at udvikle faglige kompetencer. 

MEDARBEJDERAKTIER
En måde Wihlborgs de seneste år har valgt kollektivt at aner-
kende den koordinerede holdindsats, er ved tildeling af med-
arbejderaktier til alle medarbejdere uanset jobfunktion. Vi tror 
på, at det er en god måde at påskønne den enkelte, og at det 
er med til at skabe stolthed og tilknytning til virksomheden.

SOCIALE ARRANGEMENTER
En anden måde at værdsætte vores medarbejdere på er ved 
at invitere til sociale arrangementer. Vi tror på, at disse sociale 
arrangementer både er en måde at påskønne vores medar-
bejdere på og samtidig har stor betydning for et godt arbejds-
miljø og bidrager til holdfølelsen hos os. F.eks. når en lærling 
udlæres, samles vi alle for at fejre og påskønne ham/hende. 
Desuden afholdes der også sociale arrangementer internt i 
afdelingerne, blandt andet teambuilding, grill arrangement, 
bowling m.v. 

8 PÅSKØNNELSE   – Et godt stykke arbejde

VELVÆRE
Vi ved, at vores fysiske velbefindende har stor indflydelse på 
vores psykiske velbefindende og derved vores arbejdsglæde 
og evne til at præstere i hverdagen. Mange af vores medarbej-
dere er fysisk aktive i deres jobfunktion hver eneste dag, og 
derfor tilbyder vi også en række forebyggende tiltag, såsom 
massageordning, motionskort til Fitness World samt sund 
frokostordning med gode, sunde råvarer og frugtordning. 

FRIHED
Hos Wihlborgs ser vi det som en styrke, at vi har dygtige, selv-
stændige medarbejdere med mange forskellige kompetencer 
og ansvarsområder. Alle medarbejdere tildeles frihed under 
ansvar, dvs. at alle har mulighed og handlefrihed inden for eget 
arbejdsområde, blot man tager ansvar og er handlekraftig. 

Det er også vigtigt, at ’batterierne’ lades op engang i mel-
lem. Derfor opfordres alle til at afholde deres 5 ugers ferie. 
Derudover tildeler Wihlborgs ved ferieårets start alle deres 
fastansatte 5 feriefridage. Yderligere holder virksomheden fri 
juleaftensdag, nytårsaftensdag, grundlovsdag samt fredagen 
efter Kristi Himmelfart, disse dage betales ligeledes af Wih-
lborgs til alle fastansatte.

Vi har et hold af medarbejdere der træner sammen om morgenen i Fitness World

Det er også vigtigt, at ’batterierne’
lades op engang i mellem. 
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Wihlborgs vækster, og der kommer mange nye kollegaer ind 
i virksomheden. Vores ambition er, at vores medarbejdere 
er glade for at være her og ønsker at udvikle sig sammen 
med virksomheden. For at bibeholde dygtige medarbejdere 
prioriterer Wihlborgs at tilbyde medarbejderne udviklingsmu-
ligheder, både i form af jobavancement og gennem personlig 
udvikling på forskellige måder. Udviklingen udføres både på 
individuelt og kollektivt niveau.

Mange af vores medarbejdere er i starten af deres karriere, 
og har forventninger til fortsat at kunne udvikle sig. Desuden 
er Wihlborgs, som nævnt, en virksomhed i vækst i en branche, 
som konstant udvikler sig. Det er derfor essentielt, at alle 
vores medarbejdere hele tiden forbliver dygtige og kan udvikle 
sig inden for deres fagområde.

LÆR AF ANDRE
Wihlborgs’ flade struktur gør, at man konstant er i kontakt 
med andre medarbejdere i både tid og sted, hvilket indebærer 
adgang til en sparringspartner eller diskussionspartner, når 
der er behov for det. Dette, kombineret med en jordnær kultur, 
gør, at man kan lære af hinanden, både af kolleger inden for 
egen faggruppe og af kolleger i andre roller. Organisatio-
nen og kulturen gør også, at man er tæt på rådgivning og 
coaching, når det er nødvendigt – man behøver ikke aftale tid 
og vente, men man altid kan få ”et par minutter” med f.eks. 
HR-chefen eller en anden ansvarlig. Da medarbejderne i stor 
udstrækning har frihed under ansvar, er der gode muligheder 
for dem, som gerne vil og er nysgerrige efter at lære af eks-
perter i og uden for virksomheden. 

UDVIKLING I JOBBET
Rollebeskrivelserne er ikke statiske, hvilket gør, at medarbejdere kan udvikle sig ved at lære, videreudvikle, eller ”overtage” op-
gaver fra kolleger i en anden arbejdsrolle - under forudsætning af, at medarbejderen selv viser interesse og tager initiativ til det. 
Formålet hermed er altid at understøtte handlekraft og opmuntre medarbejdere til at udvikle sig. Vi opfordrer altid vores medar-
bejdere til at gøre opmærksom på, hvis de ønsker at prøve kræfter med andre funktioner i Wihlborgs. Det er en stor fordel for os, 
hvis vi har en medarbejder, som søger nye udfordringer internt hos os. Det øger muligheden for at beholde vores medarbejdere, 
når man som ansat hos Wihlborgs ikke behøver at søge job udenfor virksomheden for at videreudvikle sig.

En medarbejder der har efteruddannet sig og udviklet sin rolle i Wihlborgs, er vores udlejningskonsulent, Neno. Neno startede for 
7 år siden som servicemedarbejder i vores grønne serviceafdeling, hvor han brugte sit sabbatår hos os. Efterfølgende startede han 
på uddannelsen som finansøkonom og havde studiejob på værkstedet ved siden af. I forbindelse med sin uddannelse kom Neno i 
praktik i vores regnskabs- og administrationsafdeling, hvor han efterfølgende forsatte efter at have afsluttet sin uddannelse. Neno 
har mange talenter og kompetencer og kender Wihlborgs rigtig godt, derfor var Neno også en oplagt kandidat til at blive en del 
af vores udlejningsafdeling, da der var behov for at udvide den. Her er han i dag fastansat som udlejningskonsulent, hvor han har 
skabt nogle rigtig flotte resultater i samarbejde med resten af teamet.

9 UDVIKLING   – Vi udvikler og udfordrer

Vi udvikler og udfordrer

Neno Dragojevic fortæller sine kolleger om udlejningsafdelingen i forbindelse med en workshop til vores årlige Kickoff

Wihlborgs’ flade organisation gør,
at man har nærhed til andre

medarbejdere i både tid og sted.

Vores controller Louise Bellamy Eriksen sammen med vores Projekt- og udviklingschef Johan Tofte
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INDIVIDUEL UDVIKLING GENNEM TVÆRFUNKTIONELLE GRUPPER
En anden måde at udvikle sig på er ved at indgå i tværfunktionelle grupper. Interesserede og engagerede medarbejdere kan 
under deres medarbejderudviklingssamtale (MUS) fremhæve, at de ønsker at udvikle sig i en given retning. Den enkelte leder 
vil, evt. i samarbejde med HR-chefen, afdække mulighederne herfor og lægge en plan for det. Et skridt i den retning kan være 
deltagelse i en tværfunktionel gruppe, der blandt andet kan have til formål at give medarbejdere mulighed for at udvide deres in-
terne netværk. Man vil samtidig have mulighed for at have indflydelse på og påvirke ens egen jobsituation. Det er oftest også i de 
tværfaglige grupper, at vi udvikler idéer, nye synspunkter, rutiner og handlemuligheder. Grupperne er derfor oftest meget givende 
og udviklende for både medarbejderen og for Wihlborgs.

MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER (MUS) 
Vi værdsætter den løbende dialog og udvikling. Alligevel har vi valgt en gang om året at afholde MUS-samtaler. MUS-samtalen er 
en velforberedt årlig dialog mellem leder og medarbejder med det formål at udvikle medarbejderen, lederen og virksomheden. 
Den årlige medarbejdersamtale afløser ikke den løbende dialog mellem leder og medarbejder, men er et planlagt tidsrum med 
mulighed for at forventningsafstemme, give gensidig feedback samt fokusere på den enkeltes arbejdssituation, trivsel, præstation 
og målsætning for det kommende år.

UDDANNELSE
Vi har en generøs indstilling til, at medarbejdere ønsker at ud-
danne sig og opmuntrer medarbejderne til at tage initiativ og 
komme med forslag til uddannelser, som man ønsker – både 
individuelt og for større grupper. Det er også ofte, at ledere 
eller medarbejdere ser et talent hos en medarbejder eller kol-
lega og opfordrer den enkelte til at videreudvikle dette talent. 
Formålet hermed er at opretholde et professionelt niveau som 
virksomhed og skabe muligheder for både medarbejderen og 
Wihlborgs i hverdagen. Vi vil gerne være en virksomhed, der 
satser på udviklingen af egne medarbejdere, og derfor sender 
vi løbende vores ansatte på diverse kurser inden for forskellige  

faggrupper. Eksempler på dette er vores to medarbejdere fra 
vores projektafdeling der blandt andet har deltaget i kurset: 
Ventilation og aircondition i kontor- og erhvervsbygninger for 
at udvikle deres kompetencer og få praktiske redskaber til 
optimering af indeklima samt energieffektivisering. Et andet 
eksempel er vores ejendomsinspektører og servicemedar-
bejdere, som har deltaget i et ergonomikursus for at forbedre 
deres løfteteknik samt et kursus om brandforanstaltninger 
ved gnistproducerende værktøj. Dette gør vi både for at sikre 
medarbejderne de bedste arbejdsforhold og for at udvide og 
udvikle deres faglige kompetencer.

Tilbageblik 
på sidste år

Målsætning næste år 
samt støtte / opfølgning

Din præstation / feedback

Nuværende 
arbejdssituation

Strukturen for samtalen kan inddeles i følgende hovedområder:

Jeg har altid været glad for at arbejde i 
Wihlborgs, og jeg har altid vidst, at jeg 
ville uddanne mig inden for ejendoms-
branchen. Det er superfedt, og jeg ser 

det som en kæmpe fordel, at jeg 
kender ejendommene, kunderne og 
menneskerne i Wihlborgs så godt. 

Jeg har prøvet kræfter med mange for-
skellige afdelinger, og det er helt 

sikkert noget der styrker mine kompe-
tencer i forhold til de arbejdsopgaver, 
jeg i dag løser i udlejningsafdelingen.

“

Neno Dragojevic
Udlejningskonsulent
Wihlborgs Danmark

Lederen er ansvarlig for afholdelse af medarbejdersamtalen og det er vigtigt, at begge parter møder velforberedte. Da det er en 
udviklingssamtale, opfordres der til, at man fremhæver ros og fokuserer på det, som virker, og hvordan vi kan udnytte medarbej-
derens potentiale og styrker endnu mere. Det er vigtigt, at hovedpunkterne fra samtalen noteres ned, så det kan benyttes som 

opfølgning og dokumentation for de gensidige aftaler.
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Vores kunder og lejere er i daglig kontakt med en bred vifte af Wihlborgs’ medarbejdere. Med 
andre ord er vores ansatte Wihlborgs’ ansigt udadtil og dem der til daglig repræsenterer os ude på 
ejendommene, i vores kantiner, konference og administration. Alle ansatte i Wihlborgs repræsen-
terer virksomheden, og det er derfor både i vores og medarbejdernes interesse, at det skal være 
rart at gå på arbejde. Arbejdsglæde kan skabes på flere forskellige måder og sker blandt andet 
ved, at vi viser omsorg for hinanden. Hos Wihlborgs ønsker vi at skabe tryghed og sikre medarbej-
dernes trivsel, både personligt og arbejdsmæssigt, gennem forskellige tiltag.

FC WIHLBORGS

Hos Wihlborgs har vi vores eget fodboldhold, FC Wihlborgs. 
Holdet er tilmeldt en firmafodbold turnering og spiller kampe 
på ugentlig basis i løbet af sommerhalvåret. Holdet består af 
Wihlborgs’ egne ansatte og er både med til at styrke sammen-
holdet på tværs af vores afdelinger og er samtidig god motion.

FRIHED I ARBEJDET
Vores medarbejdere har frihed og fleksibilitet til at planlægge 
og prioritere eget arbejde inden for rammerne af deres rolle. 
Vi tror på, at det øger tilfredsheden og ansvarsbevidstheden. 
Netop fleksibilitet i jobbet er for mange vigtigt for at få både 
arbejds- og privatliv til at gå op i en højere enhed. Det er 
naturligt, at medarbejdere indimellem har brug for at kunne 
gå et par timer en dag, f.eks. ved tandlægebesøg. Vi forsøger 
at finde fleksible løsninger, hvor man kan indhente disse timer 
en anden dag uden at skulle tage fri. Dette sker i overensstem-
melse mellem lederen og den enkelte medarbejder.  

SUNDE ARBEJDSTIDER
Hos Wihlborgs ønsker vi en sund kultur, når det drejer sig om 
arbejdstider. Man arbejder som udgangspunkt de timer, som 
ens stilling er normeret til, og arbejder man som medarbej-
der over, kompenseres overtid. På den måde signalerer vi, at 
balancen mellem arbejde og fritid er vigtig. Hvis en af vores 
kollegaer går igennem en svær tid, er der stor fleksibilitet til 
at tilpasse arbejdet alt efter den enkeltes situation – det kan 
være ved sygdom, stress, skilsmisse eller lignende. Det gælder 
også, hvis vores medarbejdere er et sted i livet, hvor de ønsker 
at trappe ned på deres arbejdsbyrde eller arbejdstid.  

PROAKTIVT SUNDHEDSARBEJDE
Vi har tydeligt fokus på at opbygge sundhed og er af den klare 
opfattelse, at proaktivt sundhedsarbejde er en meningsfuld 
investering i vores medarbejdere og deres helbred. Det er en 
vigtig del af vores samlede ansættelsespakke at tilbyde de 
initiativer der er beskrevet på følgende side:

WIHLBORGSKLASSIKEREN 
Wihlborgsklassikeren består af en række fysiske aktiviteter og 
arrangementer på tværs af hele organisationen, som Wihl-
borgs sponsorerer. Formålet er at opmuntre til fysisk aktivitet 
og socialt samvær. Aktiviteterne gennemføres i eget tempo, 
og ofte er der mulighed for forskellige niveauer, fx både gå- 
eller løbehold. En stor del af Wihlborgsklassikeren er det so-
ciale samvær, og derfor er der altid et måltid og et samlested, 
hvor man kan hygge og heppe på hinanden. Wihlborgs betaler 
udgifterne, og deltagerne får også tøj, som de kan anvende 
til aktiviteterne. Eksempler på aktiviteter som tidligere har 
indgået, er Spin of Hope i Malmø, Lundaloppet, Mini triathlon 
i København og DHL-stafetten i København. Man vælger frit, 
hvilke og hvor mange aktiviteter man har lyst til at deltage i.

På grund af covid-19 måtte vi i 2020 desværre se til, mens 
alle vores planlagte aktiviteter blev aflyst på stribe. Foråret og 
sommeren bød på lukkede fitnesscentre og hjemmearbejde 
i stor stil. Vi ønskede fortsat - eller i endnu højere grad - at 
have fokus på vores medarbejderes helbred og trivsel under 
de nye omstændigheder. Vi valgte derfor at tilføje og tilbyde 
en ny Wihlborgsklassiker med fokus på både fysisk aktivitet 
og mental sundhed, nemlig yoga. Det var en stor succes, og vi 
ser frem til at gentage succesen sammen med resten af vores 
Wihlborgsklassikere i 2021.
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Et stærkt fællesskab

Balancen mellem
arbejde og fritid er vigtig.

SUNDHEDSFORSIKRING
Alle fastansatte medarbejdere er omfattet af en fordelagtig 
sundhedsforsikring, som indebærer, at man får hurtig adgang 
til specialistpleje, ved både fysiske og psykiske lidelser.

SUNDHEDSFREMMENDE MASSAGEORDNING
Vi tilbyder alle ansatte hos Wihlborgs sundhedsfremmende 
massage en gang om måneden. 

FITNESS WORLD MEDLEMSKAB 
Alle medarbejdere har mulighed for at få et medlemskab til 
Fitness World. Det både opfordrer til en aktiv livsstil, men 
fordrer også fællesskabet på og uden for arbejdspladsen. Vi 
har som eksempel en gruppe medarbejdere, som hver morgen 
mødes og træner inden arbejde.

Ovenfor  FC Wihlborgs med årets sidste sejr på banen i Valby Parken Kasper Lützhøft og Mikkel Willard til årets mini-triatlon
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EN SIKKER ARBEJDSPLADS
En stor del af at støtte vores medarbejdere og have fokus på sundhed og velvære er også at skabe en sikker arbejdsplads. Vi ar-
bejder kontinuerligt på at undersøge og forbedre sikkerheden på de lokationer, vores medarbejdere færdes på. Vi er derfor også 
stolte af den grønne smiley som vi er blevet tildelt af arbejdstilsynet. Senest har vi lavet en revideret beredskabsplan med fokus 
på at gøre det nemt og gennemskueligt for alle medarbejdere at finde de rette informationer. Den fremgår desuden tydeligt på 
intranettet, så medarbejderne altid har den ved hånden. Sikkerhed er desuden et vigtigt punkt på vores intromøder, så vi altid kan 
holde hånd i hanke med, at alle medarbejdere får de nødvendige instrukser. 

Derudover er vores AMO-gruppe ansvarlig for at udføre en årlig arbejdspladsvurdering (APV). Undersøgelsen er lovpligtig hvert 
tredje år, men hos Wihlborgs har vi valgt at lave den hvert år, forskudt af Great Place to Work undersøgelsen, for at sikre os, at vi 
hele tiden er ajour med eventuelle sikkerhedsbrud eller områder, som kan sikkerhedsoptimeres. I forbindelse med APV er vi selv-
følgelig også opmærksomme på at indrette vores arbejdspladser under hensyntagen til den enkeltes behov.

Desuden har arbejdsmiljøgruppen løftet forskellige uddannelsesbehov, som derefter er blevet iværksat for alle medarbejdere.

OMTANKE OG SUPPORT
Kulturen hos Wihlborgs beskrives ofte med ordet ”familiefølelse”. Stemningen i virksomheden er 
familiær, og der er megen omtanke og varme i hverdagen. Man er opmærksom på sine kolleger, 
man støtter og man hjælper til, når der er behov for det. Der kan opstå situationer, hvor en medar-
bejder havner i en svær situation, og hos Wihlborgs vil man altid opleve stor forståelse, opbakning 
og støtte fra sine kollegaer. Sammen med ens nærmeste leder eller HR kan man altid tage en 
samtale for at afdække, hvilket behov der skal tages hensyn til i den givne situation.

NOGLE EKSEMPLER

Uddannelse i HLR (hjerte-lunge-redning,
samt førstehjælp og hjertestartere)

Uddannelse i organisatorisk
og socialt arbejdsmiljø

Uddannelse i arbejdsmiljø i lederrollen

Ergonomi herunder løftekursus

Arbejdsmiljøgruppen er også 
referencegruppe, når det drejer 
sig om udarbejdelse af politikker 
i virksomheden. Vi oplever, at det 
er en god metode til at opfange, 
hvordan disse vejledende doku-
menter og retningslinjer opfattes. 
Endvidere har arbejdsmiljøgrup-
pen løftet forskellige uddannel-
sesbehov, som derefter er blevet 
iværksat for alle medarbejdere. 

Udover ovenstående har en del af vores ledere og selvfølgelig vores arbejdsmiljøgruppe taget den lov-
pligtige arbejdsmiljøuddannelse. Formålet er at skabe et forum for dialog og at ”højne statussen” for 
arbejdsmiljøgruppen og den fælles opgave, det er at skabe det bedste arbejdsmiljø for vores ansatte.

Martin Dagnæs og Andreas Svare fra projektafdelingen kigger på planteg-
ninger. Martin sidder i kørestol og har fået indrettet sin kontorplads så der er 
plads til ham og hans hjælper. 

Kommunikationskonsulent Ida Kingo på én af vores nye ergonomiske siddebolde

Studentermedhjælper Amalie Sierk til vores yoga arrangement

Servicemedarbejder Magnus Koch-Christensen til kursus i førstehjælp og HLR

Servicemedarbejder Nikolaj Agerbeck til brandkursus
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MANGFOLDIGHED
Vores kultur afspejler og giver rum til forskelligheder. Vi har 
ansatte i alderen 17 til 78 år samt en god fordeling i køn og 
nationaliteter. Vi har fastansatte på fuldtid, deltid og flextid. Vi 
har lærlinge, elever, praktikanter, timelønnede medarbejdere 
og studentermedhjælpere. Desuden har vi gode relationer til 
og samarbejder med de lokale uddannelsesinstitutioner og 
med de kommuner, vi er bosiddende i. Det gør vi blandt andet i 
form af rekrutteringer, hvor vi til tider har mulighed for at hjæl-
pe folk, som af forskellige årsager har måtte ændre deres job-
mønster eller har nedsat erhvervsevne, i job gennem praktik.
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Vores kantineassistent, Emma, startede i praktik hos os sidste sommer og er i dag fastansat 
i vores kantine på Mileparken 22. Sammen med kantineværtinden skaber de den gode ople-
velse for vores lejere hver dag til frokostKatarina Larsen er vores første kvindelige servicemedarbejder. Her ses hun sammen 

med Rasmus Nordentoft på en af vores ejendomme i Ballerup

Wihlborgs’ to yngste medarbejdere Amalie på 18 år og Caroline på 
17 år. De arbejder begge som studentermedhjælpere

Næste side Wihlborgs’ ældste medarbejder Christian Bak på 78 år

Vi vægter diversitet i alle vores afdelinger og medarbejder-
grupper. Vi oplever, at det giver værdi, og at medarbejderne 
bliver inspireret og udfordret af hinandens forskelligheder. Fx 
er forskelligheder og hjemstavne stor inspiration i vores køk-
kener. Her er der stor succes med lejlighedsvis at berige vores 
lejere med eksotiske frokostretter, og det er både lærerigt og 
inkluderende for hele vores køkkenpersonale. For at skabe 
endnu mere mangfoldighed på tværs af demografiske grupper 
er vi opmærksomme på dette når vi rekrutterer, blandt andet 
i forhold til kønsfordelingen i grupperne. Som eksempel har vi 
ansat en kvinde i vores servicemedarbejdergruppe, som ellers 
hidtil næsten kun har bestået af mandlige medarbejdere.
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VI FEJRER VORES MEDARBEJDERE
Helt centralt for vores organisation er vores medarbejdere, og 
derfor gør vi også meget ud af at fejre dem. Ved almindelige 
fødselsdage fejrer vi internt i vores respektive afdelinger. Her 
fejres det typisk med flag, morgenbrød eller kage – og så er 
der altid en gave til vedkommende. Ved runde fødselsdage, 
jubilæer eller afsluttet uddannelse gør vi altid lidt mere ud af 
fejringen. Fx har vi det sidste år haft to lærlinge, som er blevet 
udlært ejendomsservicetekniker. Dem fejrede vi enkeltvis 
med stor brunch for hele virksomheden. Det skaber et enormt 
fællesskab på tværs af organisationen, når medarbejderne 
sammen fejrer og anerkender hinanden, og de rammer synes 
vi, er vigtige at sætte. Vi fejrer også livsbegivenheder som 
bryllup og familieforøgelse med gaver, og her får de nybagte 
forældre fx altid den obligatoriske Wihlborgs-bodystocking i 
gave. I år har vi haft mange dygtige kollegaer, som er blevet 
færdiguddannede. De er selvfølgelig også blevet fejret!

Vi har en ambition og et ønske om, at vores medarbejdere skal have det godt med hinanden. 
Derfor gør vi meget ud af at holde arrangementer, som indbyder til at omgås kollegaer i mere 
uformelle sammenhænge. Vi opfordrer altid til, at vores medarbejdere støtter op omkring vores 
fælles arrangementer, men også mødes i uformelle sammenhænge. 

Årlige arrangementer som er med til at skabe sammenhold, er vores julefrokost, som supple-
res med vores årlige julebanko, hvor vi sammen ønsker hinanden glædelig jul og fejrer året der 
er gået. Derudover har vi en række sociale arrangementer, bl.a. i forbindelse med vores Wihl-
borgsklassikere, men også andre arrangementer – både for hele virksomheden og i de enkelte 
afdelinger. Som eksempel kan nævnes vores årlige forårsevent med gokart og grill for hele 
virksomheden. Derudover holder de enkelte afdelinger ofte torsdags- eller fredagsarrangementer 
med hyggeligt samvær ved fyraften. Det kan nogle gange være tilknyttet en aktivitet f.eks. dart, 
bordfodbold, bordtennis e.l. 

Af mere officiel karakter kan nævnes vores kickoff for alle fastansatte. Ud over at samles om et 
fagligt emne er en stor del af arrangementet en social aktivitet. I 2019 var temaet ”vores rejse”, og 
her var alle medarbejdere ude at sejle i Københavns kanaler, hvor vi i hold skulle løse nogle opga-
ver af social karakter.  

Vi fejrer vores succeser
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VI FEJRER VORES SUCCESER
Ud over at fejre vores medarbejdere, fejrer vi også vores 
succeser. Gode resultater belønnes altid med ros og fejres på 
forskellig vis i afdelingerne. I administrationen belønnes gode 
resultater altid med lakridspiber, hvis vi for eksempel har fået 
en underskrevet lejekontrakt og når kvartalsregnskaberne 
er overstået. Hvorfor det lige er blevet til lakridspiber, er der 
forskellige bud på, men på vores administration er de blevet 
symbol på, at vi har opnået gode resultater. 

Det er vigtigt, at vi deler vores succeser, og alle opfordres til at 
dele dem, både så de kan blive fremhævet på vores kvartals-
møder, hvor alle medarbejdere er samlet, og at de deles på 
vores nye intranet, hvor alle nemt har mulighed for at dele 
både store og små succeser og gode resultater.

I Wihlborgs har vi i år fejret 5 færdigudannede medarbejdere, 30-års jubilæum og en masse gode resultater
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VI VIL BIDRAGE AKTIVT TIL AT SKABE ET CO2-NEUTRALT SAMFUND
Hos Wihlborgs har vi inden udgangen af året installeret solceller med en samlet solcelleeffekt på 445.000 kWh årligt, hvilket er en 
stigning på over 50 % sammenholdt med sidste år. Den årlige produktion af strøm fra disse solceller svarer til 100 husholdningers 
årlige strømforbrug. Solcellerne nedbringer samtidig ejendommenes CO₂-udslip med 76 ton CO₂, hvilket svarer til at flyve 230 
gange til Mallorca. Vi arbejder hele tiden på at energieffektivisere samt reducere ejendommenes samlede CO2-udslip.
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PROJEKT SYMBIOSEHUSENE
Vores ambitioner om at bidrage positivt til de byer, hvor vores ejendomme er placeret, kommer blandt andet til udtryk i vores nye projekt 
Symbiosehusene. Vi har deltaget i et Boliglaboratorium, hvor formålet var at skabe et rum for en genstart af måden man tænker, udformer og 
bygger boliger på. Vi har givet vores bud på, hvordan man kan nytænke boligbebyggelse i sammenhæng med eksisterende erhvervsbyggeri, med 
fokus på bæredygtighed og fællesskaber. Ved at bygge boliger oven på eksisterende erhvervsbyggeri udnyttes ressourcer, så både erhverv og 
bolig gøres mere attraktivt og kan leve i symbiose med hinanden. Ved at kombinere flere funktioner i samme bygning opstår der en masse mu-
ligheder og fordele. Nye, grønne tiltag understøtter symbiosen, der indeholder både fysiske delefunktioner, cirkulære systemer til udnyttelse af 
ressourcer og sociale funktioner. Tankegangen vi har skabt i Wihlborgs, kan overføres til flere af de erhvervsområder, hvor vi har ejendomme. Det 
er vores erhvervsejendom på Hørkæret i Herlev, der er projektets omdrejningspunkt og der hvor de første forsøg skal laves. Idéen bag Symbiose-
husene kan danne grundlag for fremtidig udnyttelse af ledige tagarealer og kan være med til at skabe liv i og på Wihlborgs’ erhvervsejendomme.

REGIONSUDVIKLERE
Wihlborgs’ overordnede forretningsidé er at skabe lokationer, hvor 
mennesker og virksomheder kan udvikle sig, hvilket er centralt for 
os her hos Wihlborgs. Vi vil skabe rum til flere muligheder for lejer-
ne, mere liv i by og kvarter, samt mere styrke til Øresundsregionen.

Vi er stærkt engageret i udviklingen af vores ejendomme og byde-
le og vil skabe de bedste forudsætninger for, at erhvervslivet i de 
regioner vi er placeret i, kan udvikle sig godt. Vi tænker langsigtet 
og deltager blandt andet i tværfaglige og kommunale kvarter-
udviklingsprojekter. Vi er overbeviste om, at det der er godt for 
byerne og regionen, også er godt for de mennesker, der har deres 
dagligdag i byerne. Vores relationer med kunder og samarbejds-
partnere er ligeledes langsigtede, hvilket kun kan lade sig gøre 
gennem vores engagerede, motiverede og stolte medarbejdere. 

Som en stor regional aktør på markedet mener vi også, at vi 
har et ansvar for at bidrage til, at både byerne og regionen som 
helhed vokser og udvikles på lang sigt. Vi vil således være med 
til at skabe vækst og bæredygtighed både for vores kunder og 
regionen generelt. Ved at bidrage med erfaringer, ressourcer 
og netværk ønsker vi at hjælpe med at fremme en bæredygtig 
udvikling, både økonomisk, miljømæssigt og socialt.

Mikkel Willard på taget af vores hovedkontor hvor der er anlagt solceller

Rum til mere
Vi har valgt at arbejde med at integrere bæredygtighed ud fra 
følgende model:

“Hver dag arbejder vi på at mindske andelen af fos-
sile energikilder, som skal erstattes af vedvarende og 

bæredygtige energikilder. Således bidrager 
Wihlborgs også positivt til den grønne dagsorden 

samt målene i Paris-aftalen. 

Mikkel Willard
Miljø- og ressource ansvarlig

Wihlborgs Danmark

BÆREDYGTIGE 
EJENDOMME

ATTRAKTIV 
ARBEJDSGIVER

ANSVARLIG 
VIRKSOMHED OG 
FORRETNINGER

ENGAGEMENT 
FOR REGION OG 
SAMMENHOLD
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MILJØTILTAG OG BÆREDYGTIGHED 
Bæredygtighed kommer i mange former, og hos Wihlborgs tænker vi det ind i flere sammenhænge. Vi arbejder løbende med en 
række andre miljømæssige tiltag på og omkring vores ejendomme. Nedenfor er nogle af vores udvalgte tiltag opridset.

EL LADESTANDERE PÅ WIHLBORGS EJENDOMME 
Vores projektgruppe har i løbet af 2020 etableret nye ladestandere til el-biler på et udvalg af 
vores ejendomme. De er startskuddet til en større udrulning af ladestandere på Wihlborgs’ ejen-
domme, som vil løbe af stablen i de kommende år. Wihlborgs’ ladestandere kan bruges af alle i 
lokalområdet. De er tiltænkt til både lejere, besøgende og udefrakommende. Størstedelen af alle 
ladestandere er i dag centreret omkring København, og med etableringen af de nye ladestandere 
hos Wihlborgs vil vi være med til at styrke infrastrukturen omkring ladestanderne i de områder 
hvor vores ejendomme er placeret.

LOKAL STØTTE
Vi støtter det lokale erhvervsliv ved i størst mulig grad at benytte lokale håndværkere, leverandører og samarbejdspartnere. Vi 
støtter blandt andet det lokale foreningsliv gennem sponsorater. Vi samarbejder med kommuner, jobcentre og lokale skoler om-
kring en række job og udviklingsmæssige muligheder.

Sammen med kommunen og de lokale jobcentre har vi samarbejde omkring praktikforløb, og vi har flere som er ansatte i flexjob, 
eller på anden vis har behov for fleksibilitet i deres arbejdsliv. Det er en styrke at have gode medarbejdere, der er glade for at gå 
på arbejde og gøre en forskel for deres kollegaer og vores kunder. Det er altid den gode oplevelse og service, vi har i højsædet, så 
det er derfor også altid en gensidig afvejning, om en sådan jobmulighed kan finde sted i den given jobfunktion.
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Vi har indkøbt el-ladcykler som vores 
medarbejdere kan gøre brug af ved korte 
afstande, så man ikke behøver tænde for 

bilen. Det er til gavn for både vores
medarbejdere og miljøet. 

EL-LADCYKLER

Vi tænker over hvad der serveres, og tager 
ansvar for de råvarer der bliver serveret 
i vores kantiner. Vi er ekstra stolte over, 
at alle Wihlborgs kantiner nu har fået 

tildelt det økologiske bronze spisemærke.

BRONZEMÆRKE I KANTINERNE

Vi støtter op om de lokale
foreninger, der er placeret der hvor 

vores ejendomme er. Det gør vi for at 
give tilbage til det lokalmiljø, og ska-
be værdi i vores lokalområder. Vi har 
blandt andet støttet lokale fodbold-, 

håndbold- og ishockeyhold. 

LOKALE FORENINGSLIV

Vi har anskaffet os en ny ukrudtsbe-
kæmper til vores grønne serviceafde-
ling, som er effektiv og kun anvender 
varmt vand uden brug af pesticider. 

Vores nye maskine er god for naturen, 
men den er også god for vores gartnere 
og servicemedarbejdere der til daglig 

skal bruge arbejdsredskabet. 

MILJØVENLIG UKRUDSBEKÆMPELSE

Vi arbejder på at optimere vores ener-
giforbrug og derved mindske CO2-ud-

ledningen fra vores ejendomme. Derfor 
har vi valgt RECS-certificeret el i vores 
bestræbelser på aktivt at bidrage til at 

mindske vores miljø- og klimapåvirkning.

GRØN STRØM TIL VORES EJENDOMME

I samarbejde med Toyota Kinto Flex er 
Wihlborgs med i en delebilsordning, hvor 

vi stiller miljørigtige delebiler til
rådighed for vores lejere og egne ansatte 

på udvalgte Wihlborgs parkeringspladser.

CO2-VENLIG FIRMAKØRSEL

Til at starte med kører vi det som et pilotprojekt. 
Vores ambition er, at vi indenfor de næste tre år har 

rullet ladestandere ud, så alle der bor til leje i en af 
Wihlborgs’ ejendomme kan lade deres elbil op.
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KOMPENSATION
Vores medarbejderes lønniveau ligger generelt over gennem-
snittet, hvis man sammenligner med samme faggrupper i andre 
virksomheder. Principielt ønsker vi ikke, at der skal være et 
økonomisk incitament for at gøre en ekstra indsats. Derfor gør 
vi heller ikke brug af bonusser ved ekstraordinære indsatser, 
da størstedelen af alle vores succeser ofte er et resultat af en 
koordineret holdindsats på tværs af afdelinger.

Ledelsen i Wihlborgs laver lønvurderinger og eventuelle lønre-
guleringer for de fastansatte en gang om året i april måned. De 
sker med baggrund i en økonomisk vurdering og udgangspunkt 
i en procentsats under hensyntagen til individuelle indsatser, 
roller og ansvar. Vurderingerne afstemmes altid mellem den 
enkelte og dennes leder ved en årlig lønvurderingssamtale.

MEDARBEJDER AKTIER
En måde hvorpå Wihlborgs de seneste år har valgt kollektivt 
at anerkende den koordinerede holdindsats, er ved tildeling af 
medarbejderaktier til alle medarbejdere, uanset jobfunktion. 
Det er Wihlborgs’ bestyrelse, der afgør, om der er økonomisk 
incitament for en tildeling, samt den til enhver tid gældende 
lovgivning på området. Vi tror på, at det er en god måde at 
påskønne vores medarbejdere, og at det skaber stolthed og 
tilknytning til virksomheden og egen arbejdsindsats. 

RUM TIL FORSKELLIGHED
Vi fokuserer på initiativer, der gavner mennesker i form af udvik-
lingen af arbejde, uddannelse, inklusion og lighed. Hos Wihl-
borgs er der rum til forskelligheder. Vi har plads til alle uanset 
køn, alder, seksualitet eller religiøs baggrund. Alle vores medar-
bejdere har en vigtig rolle og er en uundværlig faktor for os og 
den gode oplevelse, vi ønsker at skabe for vores lejere. Generelt 
er vi opmærksomme på, at mange resultater skabes i teams, 
hvilket er i overensstemmelse med vores nøgleværdi fællesskab.

Vi har som nævnt tidligere flere lærlinge, trainees og praktikan-
ter ansat. Vi har medarbejdere, der løbende videreuddanner sig, 
vi har studentermedarbejdere og et stort antal af lokale unge 
mennesker, der har valgt at holde et sabbatår fra deres studier. 
De får mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og prøve 
kræfter som servicemedarbejdere hos Wihlborgs. De ansættes 
primært for et år ad gangen, da vi mener, det er vigtigt, at de 
fastholder deres ambition om uddannelse og fremtidigt jobsigte. 
Dog har vi flere, der har fået interesse for ejendomsbranchen og 
som har valgt at udvikle og uddanne sig internt i virksomheden, 
både i vores driftsafdeling og administrationen.

I det hele taget påskønner vi, når vores medarbejdere ønsker at 
udvikle og uddanne sig. Det er essentielt, for at virksomheden 
udvikler sig, og vi ser det som en gevinst, når vores dygtige med-
arbejdere vælger at fortsætte sin karriere hos Wihlborgs.
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Danmark

Wihlborgs A/S

Mileparken 22a, 3. sal

2740 Skovlunde

Tel: +45 396161 57

Malmø - HK

Wihlborgs Fastigheter AB

Boks 97, 201 20 Malmø

Besøg: Stora Varvsg. 11a

Tel: 040-690 57 00

Helsingborg

Wihlborgs Fastigheter AB

Terminalgatan 1 

252 78 Helsingborg

Tel: 042-490 46 00

Lund

Wihlborgs Fastigheter AB

Ideon Science Park

Scheelevägen 17

223 70 Lund

Tel: 046-590 62 00

www.wihlborgs.dk

info@wihlborgs.dk

www.linkedin.com/ 

company/wihlborgs

Styrelsens sæde: Malmø

Org nr: 556367-0230
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