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FRA BEKYMRING
TIL GLÆDE

Sådan får
du succes
ved grillen!

Efter 30 år fik Helen en ny
arbejdsgiver i Sveriges Riksbank
ÅRETS LEDER

TILGÆNGELIG 24/7
Rengøring hos Politiet
– ikke som andre arbejdspladser

LIVET SOM
ORDENSVAGT
”Det er bedre at tale folk til ro,
end at skulle fastholde dem”

NYT RESTAURANTKONCEPT: LIVET

TOM OVE TAGER PÅ KISS-CRUISE

KORT OM COOR

Starten på
noget nyt
nestorm og lange bilkøer – sådan startede
min første dag hos Coor. Vel fremme, lidt
stresset og nervøs, startede dagens første
møde: En hel dag med alle de ledere hos
Coor, som rapporterer til mig. Derefter skulle jeg
skynde mig til Arlanda for at tage flyet til Helsinki,
hvor jeg fik mulighed for at møde medarbejdere og
ledere fra Coor i Finland. En mildest talt intens dag.
Du, der læser dette, har måske også netop overlevet
din første dag hos Coor. I foråret er det danske rengøringsfirma Elite Miljø blevet en del af Coor – inklusive
2.200 nye medarbejdere. Derudover har vi fået 45 nye
medarbejdere hos Coor i Norge gennem opkøbet af
ejendomsservicevirksomheden Obos Eiendomsdrift.
Jeg vil gerne ønske jer alle varmt velkommen til Coor.
Vi er rigtig glade for at have jer her!
Det er let at være bekymret op til en ændring, men
ofte kommer der noget godt ud af den. Sådan blev det
også for Helen Lek, som efter næsten 30 år på den
samme arbejdsplads fik en ny arbejdsgiver i Coor.
Hende kan du læse om på side 8–11.
Selv er jeg utroligt glad for, at jeg tog skridtet
til Coor den vinterdag for fem år siden. Frem for
alt værdsætter jeg
alle de fantastiske
kolleger, som gør det
sjovt at stå op og tage
linkedin/coorpå arbejde hver
service-management
morgen. Også
morgener med
snestorm og
youtube
lange bilkøer.

S

Mikael Stöhr,
Administrerende direktør
og koncernchef

Magasinet Focus trykkes i 8.500
eksemplarer til medarbejderne
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focus@coor.com
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Ann Jeanette Muland og Carolin Cham ved Orbio-maskinen, som er en
rengøringsløsning uden kemikalier. Ann Jeanette er driftsleder hos Statoil
Fornebu, hvor man tester Orbio, og Caroline er tjenesteudvikler hos Coor.

På 50 år er kemikalieproduktionen i verden vokset fra 7
millioner ton til mere end 400
millioner ton pr. år. Hos Coor i
Norge vil man gerne bidrage til
at mindske anvendelsen – med
rengøring uden kemikalier.
Gennem en elektrolytisk reaktion med vand og salt kan man
erstatte alle daglige kemikalier,

som normalt anvendes, hvilket
er positivt både for rengøringspersonalets sundhed og for
miljøet.
Indtil nu er Orbio testet hos
Statoil Fornebu og på Coors
hovedkontor i Lysaker, og responsen har være positiv fra alle sider.
Nu undersøges muligheden for
at udrulle løsningen flere steder.

Danskerne bedst i Norden til
at lægge livets store puslespil
De fleste af os kæmper med at finde en balance mellem arbejde
og fritid – selvom vi i Norden ikke burde have meget at klage over.
For nylig rangerede OECD sine medlemslande iht. et ”work-life
balance”-indeks. Man måler blandt andet, hvor stor en andel af
indbyggerne, der arbejder lange dage, og hvor meget tid de bruger
på fritidsaktiviteter. Danskerne var bedst i Norden til at finde denne
balance og landede på en 2. plads. Derefter fulgte Norge på 6.
pladsen, Sverige på 7. pladsen og Finland på 11. pladsen. Hvilket
land var bedst til at lægge livets puslespil? Holland.

NR. 1 2018

KORT OM COOR

Spørgsmål
Hvad glæder du dig til
til sommer?

Sushil Chand Chaudhary, 29, gruppechef
rengøringsteamet,
Radisson Blu,
Finland
– Jeg skal arbejde til sommer, men
planlægger at rejse til mit hjemland
Nepal i juli, hvis det er muligt. Derudover skal jeg være her i Finland
og nyde den finske sommer!
Carina Ejstrup, 42,
rengøringsmedarbejder og arbejdsmiljørepræsentant,
Politiet, Danmark
– Sol og varme! Jeg glæder mig
til at være i haven, gøre drivhuset
klart og indvi den nye terrasse,
som min kæreste har bygget.

Nysgerrig på Livet?
Livet er Coors nye restaurantkoncept i Sverige. Med Livet vil Coor
skabe mad og oplevelser med fokus på velvære og omsorg for gæsten
i alle led. Livet er en ny måde at se på mad, drikkevarer og pauser
i arbejdslivet på.
de seneste år er der blevet
talt meget om sammenhængen mellem, hvordan
vi lever, hvad vi spiser,
hvordan vi er aktive –
og hvordan det påvirker vores velvære.
Med Livet vil Coor hente omsorgen for
krop og sjæl med ind på arbejdspladserne.
Konceptet eksisterer indtil videre kun
i Sverige.

I

9,9

De to første caféer i Göteborg og Stockholm slog dørene op i slutningen af 2017
– og det mærkes, at det legende interiør
og de trendy retter har givet smag efter
mere. I april åbnede vi yderligere en café
i Karolinska Sjukhusets nye bygninger
i Stockholm.

Emelie Grahm, 24,
kontorværtinde,
Coors hovedkontor,
Sverige
– Til sommer
glæder jeg mig til solskin og varme
aftener hos min kærestes familie
i smukke Skåne. Der slapper jeg
af. Timer på et tæppe med en bog
eller krydsogtværs-magasinet
samt fiskeri, grillaftner, kongespilsturneringer og selskabslege til
langt ud på aftenerne. Og et besøg
på festivalen Sweden Rock.

Focus –
dit magasin

kilo kaffe pr. person pr. år indtager finnerne. Det betyder,
at de er verdens førende kaffedrikkere med 3,5 kopper
hver dag. Sverige kommer ind på andenpladsen med sine
3,2 kopper, tæt efterfulgt af Norge og Danmark med
3,1 kopper kaffe pr. person pr. dag. Måske er det mørket
heroppe i Norden, som gør, at vi har behov for et par
ekstra doser koffein?
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Focus er et magasin til
og om Coors medarbejdere. Derfor vil vi på redaktionen
gerne vide, hvad I medarbejdere
synes. Hvad vil du gerne læse om?
Er der sket noget spændende på
jobbet, som du gerne vil dele med
os andre? Har du en kollega, som
altid gør lidt ekstra?
Send tips til Focus-redaktionen
på focus@coor.com
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VAGTER MED RET
TIL AT GRIBE IND
De skal kunne løfte en 77 kg tung dukke mindst 15 meter
og løbe to kilometer på tolv minutter. Ordensvagter skal
også kunne gå langt mere end andre på en vagt og sidst,
men ikke mindst skal de kunne tale med folk på den
rigtige måde. Det er ikke noget problem for Mallo
og Ridde, som holder styr på Täby Centrum.
Tekst: Mats Lundström Foto: Magnus Glans

rbejdet som ordensvagt kan være både
fysisk og psykisk
krævende, men
handler mest om
at levere service og
hjælpe til – og nogle
gange dæmpe oprørte følelser. Sådan beskriver Mallo (38) og Ridde (48) hverdagen
som ansatte hos sikkerhedsleverandøren
Addici Security, der er en del af Coorkoncernen. Både Mallo og Ridde har
valg at bruge deres øgenavne i artiklen
af sikkerhedsmæssige årsager.

A

Deres arbejdsplads er Täby Centrum,
nordøst for Stockholm, som er et af
Sveriges største indkøbscentre, som
rummer mere end 260 butikker og restauranter. Det giver mange skridt på en vagt,
når man skal dække et areal på 200.000
kvadratmeter. Gennemsnittet for Mallo
og Riddes skridttællere ligger på cirka
24.000 skridt. Nogle dage kan det endda
være meget højere.
Lige inden vi skal mødes en kølig mandag
eftermiddag, modtager vi en sms fra Mallo:
4

– Vi sidder lige med en beruset person.
Politiet er på vej, så vi er tilbage om cirka
en halv time. Nup en kop kaffe, til vi er klar.
Men efter bare et kvarter dukker Mallo
og Ridde op. Hvad skete der?
– Politiet var hurtigere i dag til at
afhente en beruset person, som var blevet
fundet på toilettet af en af rengøringsmedarbejderne. Når vi har en beruset
person, skal vi tage personen til et særligt
rum og vente til politiet kommer. Det
kan tage både en og to timer, afhængigt
af hvor travlt de har, men I var heldige, at
det gik så hurtigt, fortæller Mallo, mens
vi træder ind i centerledelsens kontorer
og slår os ned i et mødelokale.
Mallo og Ridde har begge mere end 20 år
i sikkerhedsbranchen bag sig. De giver et
stabilt og trygt indtryk. Jargonen mellem
dem er typisk for kolleger, der har arbejdet
sammen længe.
– Selvom vi altså kun har arbejdet
sammen siden maj sidste år. Det her er jo
et job, hvor man er meget afhængig af sine
kolleger, mere end i mange andre fag, siger
Mallo, som er den af de to, der taler mest.
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Täby Centrum
Et af Sveriges største indkøbscentre med 260 butikker,
restauranter og caféer på
et areal på 95.000 kvadratmeter (det samlede gulvareal
er 200.000 kvadratmeter).
Her finder du også biografen
Filmstaden Täby. I forbindelse med indkøbscenteret
er der cirka 2.700 parkeringspladser. Täby Centrum
ejes af ejendomsselskabet
Unibail-Rodamco. Sikkerheden
varetages af Addici, som
er en del af Coor.

COOR STORY

Både Ridde og Mallo har
mere end tyve års erfaring fra
sikkerhedsbranchen. Nu arbejder
de sammen i Täby Centrum.

Mallo har tidligere arbejdet i Gallerian
i Stockholm City, men også i metroen.
Hun har set det meste. Blandt andet
arbejdede hun den frygtelige eftermiddag
i april sidste år, hvor der blev begået en
terrorhændelse på Drottninggatan.
– Vi havde tusindvis af utrygge borgere,
som løb ind i Gallerian i forbindelse med
hændelsen, og det
blev endnu værre,
da vi via indsatslederen fik at
vide, at terroristen
befandt sig i nærheden. Mange var
skrækslagne. Det
blev en lang dag på jobbet, fortæller Mallo.
Jobbet som ordensvagt består, trods
dramatiske begivenheder, for langt størstedelens vedkommende i at yde service.
Täby Centrum har hver dag flere tusinde
besøgende, og der er utallige spørgsmål
om forskellige ting.
– Det handler meget om vejledning,
fx at vise vej til biblioteket eller finde biler
i parkeringsområdet, som besøgene har
glemt hvor står. Vi hjælper også mange
ældre. Hvis vi ser, at de har problemer,
plejer vi at gå hen og tale med dem. Nogle
gange skal der ikke mere til end et glas
vand eller et stykke chokolade for at give
dem energien tilbage, siger Mallo.

”Det er bedre at tale
folk ned end at skulle
fastholde dem.”

De 3 mest
almindelige
spørgsmål:
Hvor er toiletterne?
Hvor ligger McDonalds/
Burger King?
Hvordan finder jeg
parkeringsområdet?
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Addicis ordensvagter har også tæt kontakt
med andre faggrupper i indkøbscenteret,
fx rengøringspersonalet og medarbejderne
i butikkerne.
– De er vores øjne. De ringer til os, hvis
de ser noget. Generelt har vi rigtig meget
kommunikation med alle, der arbejder
her, siger Ridde.
Mallos og Riddes udstyr vidner om,
at arbejdet som ordensvagt kan være et
hårdt job, hvor holdånd og fysisk styrke
er af stor betydning. De bærer uniform
og under den en sikkerhedsvest. I bæltet
hænger der håndjern, stav og handsker.
En kommunikationsradio, med konstant
opkobling til alarmcentralen, er også en
nødvendighed.
Selvom Täby Centrum er et forholdsvist roligt sted, opstår der indimellem
vanskelige situationer.
5
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Addici Security
Ansvarlige for sikkerheden
i blandet andet Täby Centrum
og Sveriges fjerdestørste sikkerhedsvirksomhed. Grundlagt
i 1985 og siden 2013 en del af
Coor. Addici Security har 600
medarbejdere, der blandt andet arbejder som receptionister, vagtmestre, ordensvagter,
parkeringsvagter, billetkontrollører, butikskontrollører
og sikkerhedsvagter.

40.000
Rekord i antal skridt på
en vagt for Mallo.

– Der sker jo ting og sager, og man ved
aldrig hvad og hvornår, men vi er altid
mentalt forberedte. For nylig havde vi
en person, som stak sig selv med en kniv
en sen eftermiddag midt blandt alle de
besøgende i centeret. Vi har også oplevet,
at en person fik hjertestop, men ved hjælp
af hjerte-lungeredning lykkedes det os at
få gang i hjertet igen, og personen klarede
sig, fortæller Mallo.
Ordensvagterne arbejder i grupper af tre
i et rullende vagtskema med vagter på ca.
11 timer. Fem dage på arbejde, fem dage fri,
to dage på arbejde og derefter to dage fri.
Hver vagt indledes med et møde med
centerledelsen, lige inden butikkerne åbner
kl. 10. Ved mødet gennemgår man eventuelle hændelser fra dagen før, om der har
været driftsproblemer, brandalarmer eller
lignende. Derefter tager Mallo og Ridde en
morgenrunde for at se, at butikkerne åbner
6

Mallo og Ridde går rigtig mange
skridt i Täby Centrum, og de fører
også tilsyn med underjordiske
gange og andre områder, som ikke
er tilgængelige for de besøgende.

til det rigtige tidspunkt. I løbet af en vagt
besøger de også centerets parkeringsområde
og lastekajer, i såkaldte runderinger.
I perioder opstår der tilbagevendende
problemer, fx butikstyverier og forstyrrelse
af roen.
– I forbindelse med julehandelen var
butikstyverierne værst. Alle butikker ringede
samtidig. Vi oplever, at tyverierne frem
for alt er steget blandt de yngre, og mange
butikstyve er i dag under 15 år, siger Mallo.
Ordensvagternes arbejde er til en vis
grænse indbefattet af lovgivningen.
– Det er kun politiet, som har ret til at
gribe ind ved mistanke
om en forbrydelse,
men vi har ret til at
gribe ind mod butikstyveri, eller hvis vi har
set, at der er begået et
tyveri, forklarer Mallo.

anmeldelsen. Det betyder, at de er tilbage
med det samme og fortsætter med at begå
tyveri. Vi kan ikke forbyde dem at vende
tilbage, eftersom et indkøbscentrum
betragtes som et offentligt sted. Det
betyder, at vores arbejde nogle gange kan
opleves som meningsløst, fortæller Mallo.
Hverdagen som ordensvagt indebærer
nogle gange forskellige former for trusler.
Mallo fortæller, at det faktum, at hun er
kvinde med indvandrerbaggrund gør det
endnu sværere, men begge lægger vægt på, at
de har god støtte fra både centerledelsen, politiet og ledelsen i Addici.
– Trusler er en del af
jobbet, og det er klart,
at det ikke er så sjovt.
Men man må ikke lade
sig gå på af det, så har
man valgt det forkerte
job, siger hun og får
medhold af Ridde:
– Det er bedre at tale
folk ned end at skulle fastholde dem. Det
vigtige er, at vi forsøger at hjælpe alle i den
aktuelle situation og gør et godt stykke
arbejde, siger han.

”Trusler er en del
af jobbet, og det er
klart, at det ikke
er så sjovt.”

Både Mallo og Ridde anbefaler skærpet
lovgivning og straf for kriminalitet
– Ofte lader politiet butikstyvene
gå på stedet, fordi anklageren frafalder
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Står aldrig stille
Viljen til hele tiden at udvikle sig har ført
Raija Peltomaa fra en stilling som receptionist
til jobbet som servicechef – men det er
heller ikke nok. Lige nu er hun i gang
med en krævende uddannelse inden
for ejendomsadministration.
Tekst: Sören Victorsson Foto: Vesa Laitinen

om 2-årig skilte Raija Peltomaa
et ur ad, som hendes forældre
havde fået i bryllupsgave.
– Det lykkedes mig faktisk at
få det samlet igen! Så jeg har nok altid været
meget nysgerrig af natur og interesseret i teknik,
fortæller hun, da vi møder hende på Telias
hovedkontor i Helsinkiforstadsområdet Vallgård.
Raija Peltomaa blev ansat i Coor i 2001,
da virksomheden overtog Skanska Facility
Management, hvor hun allerede var nået at avancere fra receptionist i omstillingen til gruppechef.

S

– Jeg startede i Telias hovedkontor for fem år
siden. Her arbejder ca. 2.000 medarbejdere,
og jeg har ansvaret for 25 Coor-medarbejdere
her og cirka lige så mange på en række mindre
arbejdspladser, fortæller hun.
Hun beskriver lederstillingen som varierende
og udfordrende.
– Kontoret består af flere 7-etagersbygninger
i samme kvarter, og jeg bruger aldrig elevatoren,
så jeg når op på op til 13.000 skridt pr. dag. Der
er altid noget, man kan forbedre i vores service
til kunderne, samtidig med at jeg er meget
tilfreds med mit personale.
Det er en selvfølge for Raija Peltomaa hele tiden
at udvikle sig i sit arbejde. Hun har kun rosende
ord at sige om Coor, når det handler om mulighederne for at vokse sammen med virksomheden. I Finland opererer man med en form for
udviklingsaftaler, som indebærer, at arbejdsgiveren betaler for en kvalificeret faguddannelse.
– Til sommer bliver jeg færdig med uddannelsen i ejendomsadministration. Ud over ti dage
på skolebænken er der ca. otte timers hjemmearbejde hver weekend.
– Jeg ville gerne have en fageksamen inden for
det område, hvor jeg allerede har arbejdet længe.
Derudover får Coor ekstra point i licitationer, jo
flere medarbejdere vi har med denne eksamen.

Raija Peltomaa

Alder: 54 år.
Stilling: Service Manager.
Arbejdsplads: Telias hovedkontor
i Helsinki.
Ansat hos Coor siden: 2001.
Bor: I Vanda, Finland.
Familie: Mand, to voksne børn samt
fire bonusbørn, hvoraf to bor hjemme.
NR. 1 2018
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PÅ SAMME MÅDE,
MEN BEDRE
For Helen Lek blev rygtet om en omorganisering
starten på en krævende periode. Men efter et år hos
Coor trives hun bedre end nogensinde i sine 30 år
i Sveriges Riksbank.
Tekst: Anne Hammarskjöld Foto: Magnus Glans

fter første møde indså
jeg, at Coor arbejder
med service, som jo
er min kerneaktivitet,
og så faldt det hele
på plads, siger Helen
Lek, knapt et år efter
at Coor overtog Riksbankens kontorservice med i dag otte medarbejdere.

E

Med ansvar for blandt andet posthåndtering, bud, fakturaer, materialebestilling,
kopiering og konferencelokalerne er Helen
og hendes kolleger olien i den store motor,
der driver Sveriges økonomi. Det er snart
30 år siden, hun ved et tilfælde landede lige
midt i begivenhedernes centrum. På det
tidspunkt arbejdede Helen i en børnehave,
og med små børn derhjemme følte hun,
at det var tid til forandring.
– Det var en veninde, der fortalte om
en ledig stilling i omstillingen. Da jeg kom
til samtale, var jeg så nervøs, at jeg ikke
skænkede det en tanke, at jeg sad i Riksbanken … jeg fik jobbet samme dag og kan
stadig huske, hvordan jeg svævede rundt i
en boble af lykke. Da jeg startede, blev jeg
imponeret over de smukke omgivelser og
den gode stemning.
Sveriges Riksbank fejrer 350-års jubilæum,
8

og væggene emmer af tradition. Men der er
sket meget, også de seneste år. Da Helen startede, var der mange, som var med til at sikre,
at bankens drift forløb trygt og smidigt.
– Omstilling, sikkerhed, møntoptælling,
trykkeri, vagtmesterfunktion … vi var længe
en stor og hyggelig gruppe, som arbejdede
med servicedelen. Riksbanken har altid
været en god arbejdsgiver, men udviklingen
er forløbet på samme måde her som
i andre virksomheder. Digitaliseringen
har gjort en del tjenester overflødige,
men mange tjenester er også afviklet for
at blive varetaget af underleverandører.
Ændringerne er gennemført i flere trin over
mange år, men for Helen Lek var 2007 et
ekstra hårdt år. På det tidspunkt var hun
fagligt aktiv, da blandt andet rengøringen
skulle lægges ud i entreprise. Da støvet
havde lagt sig efter den store omorganisering, fortsatte hverdagen, som den nu
engang gør. Helen har set sine døtre vokse
op og få børn, og i Riksbanken er kollegerne
blevet stadig yngre.
Hun har altid trivedes med sine kolleger
og de skiftende arbejdsopgaver, men
følelsen blev erstattet af noget helt andet,
da det for et par år siden igen svirrede med
rygter på gangene.
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Helen Lek
Alder: 59 år.
Ansat hos Coor siden: Foråret 2017.
Arbejdsplads: Sveriges Riksbank, hvor hun
startede i 1988.
Arbejdsopgaver: Kontorservice, alt fra sortering
af posten til kopiering af økonomiske rapporter.
Bor: Lejlighed i Barkarby uden for Stockholm,
Sverige.
Familie: Bor sammen med Anders, fire døtre
og fire børnebørn, alle piger.
Interesser: Min sambo og jeg kan godt lide at gå
lange ture i naturen, drikke kaffe og spise lækker
med med vores venner.
Motto: ”Gør det ikke mere besværligt, end det er”.

NR. 1 2018

9

Foto: Riksbanken
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I 1976

flyttede Riksbanken til
Brunkebergstorg og en af Sveriges
måske mest berømte bygninger. Den er
tegnet af Peter Celsing og Jan Henriksson
og har kvadratet som udgangspunkt. Facaden
er beklædt med plader af dolerit fra Hägghult og
alle sten er forskellige. Interiøret er lyst og luftigt
med kunstfærdig udsmykning af blandt andet Karin
Björquist. Riksbanksbygningen er klassificeret
som en af de mest værdifulde ejendomme
En af Helen Leks
i Norrmalm og opfylder kriterierne for
arbejdsopgaver
bevaringsværdige bygninger i den
er posthåndtering.
svenske Kulturminne-lovgivning.
Her sammen med
Kilde: Wikipedia
kollegaen Urban
Bendtz.

– Der gik rygter om, at det var tid til en
omorganisering, og at kontorservice skulle
outsources. Det er næsten det værste op
til en ændring – alle gætterierne og spekulationerne, som spreder sig hurtigt og kun
forårsager bekymring og flere gætterier.
På et informationsmøde fik alle berørte at
vide, at Riksbanken ville outsource deres
kontorservice, når man havde fundet den
rigtige leverandør. For Helen blev tanken
om ændringerne starten på en krævende
periode, som påvirkede hendes sundhed
og hendes familie.
– Jeg lå vågen om natten, og tankerne fløj
rundt … blev vi nødt til at flytte, hvad ville
der ske … jeg havde det virkelig dårligt, jeg
fik stressudslæt i ansigtet og søvnproblemer, fordi jeg ikke kunne falde til ro.
Det var Helens datter Tove, der hjalp
hende med at komme videre.

”Nu glæder jeg mig hver dag
på vej på arbejde.”
– Jeg havde ikke selv lagt mærke til det,
men jeg talte hele tiden om omorganiseringen, når jeg var hjemme, og til sidst var
det det eneste, jeg talte om. En dag sagde
min datter, at nu måtte det være nok – jeg
vidste ikke, hvad der skulle ske, men det
kunne jo være, at det blev til en god ting.
Jeg havde slet ikke tænkt tanken, og i det
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øjeblik blev der født et lille håb. Men der
gik to meget lange år, inden vi fik besked.
Efter en lang og grundig forhandling var
det Coor, der overtog Riksbankens kontorservice, og Helen og hendes kolleger
kunne beholde deres stillinger, hvis de
ønskede det. Alligevel overvejede Helen
til det sidste, om det måske var tid at søge
videre. Indtil en dag sidste år, som var
dagen for det første møde med Coor.
– Vi mødtes med en repræsentant fra
HR-afdelingen og vores nuværende chef
Niklas Segerström. Det første, der slog mig,
var, at alt var så velstruktureret. Vi fik tydelig
information om fagforbund, overenskomst
og alt andet. Til sidst sagde de ”vi håber
virkelig, at du vil følge med”. Sikke en følelse
at føle sig så velkommen. Jeg mærkede med
det samme, at jeg kom til en virksomhed,
hvor jeg ville få mulighed for at udvikle mig
– eftersom mine arbejdsopgaver er
Coors kerneaktiviteter.
Nu er der gået næsten et år, og
det første indtryk af Coor holder
stadig.
– Niklas er en chef, som ser og
støtter os. Vi har fået en fantastisk
struktur og orden med mandagsmøder og en tydelig plan for alt,
hvad vi skal lave. Nu glæder jeg
mig hver dag på vej på arbejde.
Min datter havde helt ret. Det
blev rigtig godt, slutter Helen af.
NR. 1 2018

Sveriges
Riksbank:
Coor-kunde siden:
1. juni 2017.
Coor er ansvarlige for:
Kontorservice, omstilling,
bustransport, budservice,
godsmodtagelse, flytninger
og affaldshåndtering.
Coor-medarbejdere:
7 personer.

NY HOS
VIGNET
COOR

350

Sveriges Riksbank, tidligere
Riksens Ständers Bank,
blev grundlagt i 1668 og er
verdens ældste centralbank.
Riksbanken sikrer, at pengene
bevarer deres værdi over tid, og
at betalinger kan ske sikkert og
effektivt. Riksbanken udsteder
også de svenske pengesedler
og mønter. Her arbejder cirka
350 medarbejdere og omkring
70 konsulenter. Siden 2006 har
Stefan Ingves været leder
af Riksbanken.

Foto: Riksbanken

Kilde: riksbank.se

Stefan Ingves

20

kilo vejede den største
kobbermønt, der er præget
i Sverige. De første mønter
i kobber blev præget i 1624.
Den sidste kobbermønt,
50-øren, blev afviklet i 2010.
Kilde: myntkabinettet.se
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Spørgsmål

Filip Dan
Hansen, 23,
vagtmester,
Politiet,
Danmark
– Jeg startede som vikar
hos politiet i Gentofte, hvor
jeg hurtigt satte mig ind i,
hvordan tingene fungerede,
og blev kastet direkte ud i
arbejdet – og det passede mig
perfekt. Jeg syntes, det var
spændende at arbejde side
om side med politiet, og hjalp
dem så godt, jeg kunne.
Saija Loukkola,
28, receptionist, EY,
Finland
– Jeg fik en
meget detaljeret og bred
introduktion af de andre
i teamet. De viste mig mine
faste opgaver i praksis, fx
hvordan man håndterer
post, kopiering og bestilling
af mødelokaler. Det var
mange oplysninger, men jeg
var entusiastisk i forhold til
mine nye arbejdsopgaver.
Håkon Herland,
39, innovationschef, Coor,
Norge
– Min første
dag var i januar i år
– og efter næsten ti år i
telekommunikationsbranchen
var det ekstra spændende at
starte i en helt ny branche!
Den første uge lå fokus
på at sætte mig ind i alt
via møder med forskellige
afdelinger og nøglepersoner
i virksomheden. Jeg fik et
rigtig godt indtryk.
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Foto: Magnus Glans

Hvordan var din første
dag hos Coor?

Coor

alle medarbejder

Under parolen ”Passion for
People” skal nye og gamle medarbejdere mærke, hvor vigtige
de er for Coor og vores kunder.
Tekst: Anne Hammarskjöld

i er ingenting uden vores
medarbejdere, og vi skal gøre
alt for, at alle forstår det, siger
Sofia Hanje.
Som Head of People Engagement er
det Sofias opgave at sikre, at alle medarbejdere er engagerede i deres arbejde.
– Uanset om man har arbejdet hos Coor
i mange år eller startede for nogle uger
siden, skal man føles sig motiveret. Så gør
man et godt stykke arbejde, fordi man vil,
ikke bare fordi det forventes af en. Min
drøm er, at alle medarbejdere skal være
stolte over at være en del af Coor.
Sofia understreger serviceledernes
store betydning.
– Det er så vigtigt, at medarbejderne
får feedback, når de gør det godt, så de
føler sig set. Sådan vil vi gerne arbejde inden for Coor. Vores gruppeledere er helte,
som gør det godt inden for dette område
allerede i dag. Nu vil vi gerne give dem
flere værktøjer, blandt andet gennem den
nye medarbejder-app, som vi har udviklet.
Alle medarbejdere vil i løbet af foråret
blive inviteret til ”We are Coor”, et arran-

V
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gement, hvor ledere og kolleger mødes
og hygger sig. Her bliver den specialudviklede app ”People at Coor” også udrullet.
I appen vil alle medarbejdere modtage
nyheder fra Coor og information fra deres
ledere. Appen er et værktøj, som gør det
enklere at kommunikere og opbygge
fællesskaber inden for arbejdsgrupper
og i virksomheden generelt.
– ”People at Coor” er til vores medarbejdere, udviklet af vores medarbejdere.
Nu fortsætter vi med at arbejde for, at alle
vores medarbejdere skal føle, at Coor er
en virksomhed, hvor vi tænker på og passer på hinanden. Hvis vi alle er passionerede,
har vores kunder lyst til at arbejde sammen
med os, afslutter Sofia Hanje.

People at Coor
En app udviklet specielt til Coors
næsten 10.000 medarbejdere. Du får
de seneste nyheder fra din chef og
virksomheden lige i lommen, du kan
tilgå webbaserede kurser, og du
kan chatte med dine kolleger.
Appen lanceres i løbet
af foråret.

VIGNET
UDSYN

Grill o’clock!
Sommeren nærmer sig med stormskridt, og for de
fleste indebærer det også, at grillen bliver hentet frem.
Coor-medarbejderen Jukka Leino griller dog året rundt
– her deler han ud af sine bedste grilltips.
Tekst: Sören Viktorsson Foto: Shutterstock

Jukkas tre tips
til grillsæsonen

in grillsæson slutter nytårsaften og starter igen første
januar, griner Jukka Leino,
som til hverdag er kontraktchef hos Coor i Finland med ansvar for
140 medarbejdere.
Han og husturen ejer hele fjorten grille,
hvoraf de syv står i villaen i den sydfinske
kommune Ingå og resten i sommerhuset
i byen Raseborg.
– Der er kun et kvarters kørsel mellem
de to huse, og om sommeren griller vi
både til frokost og om aftenen.

M

Køb både en kulgrill og
en gasgrill! Kulgrillen er
bedst til stegning, og med
gas får du den perfekte
’ovntemperatur’.
Weber Q-seriens lille
gasgrill er utroligt let og
bruger maks. 200 gram gas
pr. time og er altså billigere
at bruge end ovnen.
Brug en pizzasten på
grillen – med den kan du ud
over pizza også tilberede
fx boller, franskbrød og
kagebunde.

På Coors hovedkontor i nabobyen Esbo
til Helsinki står der en virkelig god grill
i repræsentationslokalerne på sjette etage.
– Her inviterer vi nogle gange kunder
op, og jeg plejer også at grille med mine

forskellige teams. Det fremmer fællesskabet. Jeg tager mig af kødet og medarbejderne af tilbehøret, forklarer Jukka.
Det rigtige udstyr er alfa og omega,
og i dag kan man få virkelig gode grille
på markedet.
– Råvarerne er også vigtige. Det fineste
kød, fra japanske Kobe, koster omkring
200 euro pr. kilo i butikkerne, fortæller
Jukka.
Så eksklusivt bliver det måske ikke hver
gang. I løbet af sæsonen sker det, at den
120 kg tunge grill bliver hentet ud fra
Coors hovedkontor, og man inviterer
op til 300 kunder med til grillfest i det fri.
– Det er meget populært. Intet
slår et velgrillet stykke kød.

Jukka Leino

NR. 1 2018
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COOR AWARDS

ÅRETS LEDER

ARBEJDE HOS POLITIET
– HÅRDT OG GIVENDE
Man kan ikke rigtig sammenligne rengøring hos Politiet med andre opgaver.
Med erfaring som rengøringsmedarbejder, stor respekt for sine medarbejdere
og evne til at kommunikere på tværs af sproggrænser har Sølvi Hansen
modtaget Coor-udmærkelsen ”Årets leder”.
Tekst: Maria Löfstedt Foto: Mikkel Jul Hvilshøj

ølvi Hansen er
serviceleder for
rengøringen hos det
danske politi og har
kun arbejdet hos
Coor i to år, men
har allerede gjort
et stort indtryk: Hendes lederskabsindeks
ligger på 92. Hun ligger dermed helt i top
i Danmark, hvor den gennemsnitlige værdi
er 83. Selv tror hun på, at det skyldes hendes
lange erfaring fra servicebranchen, hvor hun
startede som rengøringsmedarbejder.
– Jeg har stor forståelse for mine medarbejdere og ser på dem med stor respekt.
Men jeg kræver også resultater. Det er
spændende og begivenhedsrigt at have med
mennesker at gøre hver
dag, og jeg har et udpræget ”service-gen”, som
betyder, at jeg gerne vil
have, at alle har det godt.

S

en rengøringsmedarbejder, som kan komme
og gøre rent – og ellers må jeg gøre det selv.
Sølvi lærer personligt sine medarbejdere
op, og det kan være hårdt at gøre rent hos
Politiet. Ofte indebærer arbejdet fjernelse
af forskellige kropsvæsker fra de indsatte.
– Det er meget vigtigt, at mine medarbejdere bærer beskyttelsesdragt og
mundbeskyttelse ved denne type opgaver, for at undgå risiko for smitte.
Fokus på sikkerheden er generelt stor:
Alle medarbejdere sikkerhedstestes,
inden de kan ansættes, og når de arbejder,
lærer de, at de aldrig må befinde sig
i samme rum som en indsat.
Også rengøring af det såkaldte dna-rum
indgår i Coors opgaver.
Der opbevares beklædningsstykker og andre
beviser fra forskellige
typer forbrydelser,
ofte mord.
– Men der kan jeg
ikke klare at gå ind, det
er for ubehageligt, siger
Sølvi. Heldigvis har
jeg medarbejdere, som
ikke har samme problem med dette rum.
Sølvi dækker et stort geografisk område
på Fyn og store dele af Jylland, og det
at være kontaktbar og tilgængelig er
naturligvis en kunst og nogle gange
en balancegang.

”Hvis en indsat
kaster op, giver
Politiet os besked,
også hvis det er
midt om natten.”

Arbejdet hos Politiet
adskiller sig fra andre
rengøringsopgaver:
Ud over at gøre rent
på politistationerne har
hendes team også ansvaret for varetægtsfængslet, hvilket betyder, at Sølvi skal
være tilgængelig døgnet rundt.
– Hvis en indsat kaster op eller urinerer
i en celle, giver Politiet os besked, også hvis
det er midt om natten. Så skal jeg have fast i
14
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Meget af kommunikationen foregår på
telefon og sms, men hun finder også
tid til fysiske møder ude i virkeligheden.
En udfordring for Sølvi har været det
danske sprog, da hun er fra Norge.
Det var kærligheden, der førte hende
til Danmark for 18 år siden.
– Jeg taler stadig ikke flydende dansk,
men skriver det uden problemer. Jeg tror,
at min evne til at møde mine medarbejdere med en anden sprogbaggrund end
dansk kan skyldes, at jeg selv har erfaring
med sprogproblemer. Nogle gange er
kropssprog faktisk ikke så dumt. Jeg viser
fx ofte, hvordan man udfører forskellige
arbejdsopgaver, siger Sølvi Hansen.

Sølvi Hansen
Alder: 58 år.
Arbejdsopgaver: Serviceleder for
rengøring hos Politiet i Danmark,
med 73 medarbejdere fordelt over et
stort geografisk område og fra mange forskellige lande og baggrunde.
Ansat hos Coor siden: April 2016.
Bor: Ørbæk på Fyn, Danmark.

COOR AWARDS

Årets
medarbejder:

André Solheim,
Norge

I løbet af de knapt to år,
André har arbejdet
i Røde Kors’ kantine, har
han forvandlet den til en
af Coors bedste i Norge.
André er meget værdsat
af kunden Røde Kors,
kolleger og gæster.

Årets forbedring:

NKS Helpdesk,
Sverige

Coors helpdesk hos NKS
håndterer forespørgsler
døgnet rundt – en
kompleks opgave, der
kræver opdaterede
informationer og
hurtige svar. Derfor
udviklede servicedeskens
personale Helpdesk
Wikipedia, hvor de
hurtigt kan finde aktuelle
og korrekte informationer.

Årets salg:

Rainer Laitala,
Finland

Rainer Laitala er dygtig til
kunderelationer, og det har
gjort, at hans mersalg hele
tiden vokser. Rainer er ofte
ude på de forskellige sites
og foreslår gerne løsninger
på kundernes problemer.
En af Rainers idéer er ”natrunder”, hvor en vagtmester
besøger sine sites om
natten og afhjælper
eventuelle problemer.

Årets skytsengel:

Marianne Valldal,
Sverige
NR. 1 2018

Marianne Valldal har taget
teten, når det handler om
at engagere sitechefer
i Coors sundheds- og
sikkerhedsarbejde. Hun
forklarer pædagogisk,
hvordan love og regler
hænger sammen med
vores arbejde, og har øget
forståelsen for, hvorfor visse
administrative opgaver
skal udføres.
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AFTER WORK

KISS-fan
for evigt
Til hverdag arbejder
Tom Ove Haugen hårdt
på Statoil-kontrakten
i Stavanger, men når
han har fri, ved han
godt, hvordan man
bedst holder ferie –
på et KISS-cruise.

Tom Ove til hverdag.

Tekst: Katarina Sandberg
Hvad er et KISS-cruise?
– Det er en årlig happening,
hvor fans tager på cruise
sammen med bandmedlemmerne. KISS har to koncerter,
og derimellem hænger de ud
med os på skibet. Der er musik
fra klokken elleve om morgenen
til kl. et om natten og masser
af aktiviteter: guitarkastkonkurrence, maveplaskerkonkurrence,
madlavning, trommekonkurrence
– you name it.
Hvad er det der med KISS?
– Det er et totalkoncept,
og det at KISS gør så meget
for deres fans. Vi er fire venner,
som rejser jorden rundt for at se
dem. Vi har boet på deres hotel
i Las Vegas, været til koncert i
det daværende Tjekkoslovakiet
– og så har vi jo så altså også
været på cruise.
Spiller du selv musik?
– Det er 14 år siden, jeg sidst
spillede i et band. Familien har
krævet sit, men nu er børnene
blevet voksne, så jeg har købet
et nyt trommesæt. Det er dog
elektronisk, så jeg ikke plager
min hustru alt for meget!

På et KISS-cruise i 2013
vandt Tom Ove Haugen
en vaskeægte skat: En bas,
der har tilhørt KISS-medlem
Gene Simmons. Her er han
sminket som Simmons.
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Foto: Tom Haga

Tom Ove Haugen
Titel: Manager Office Support,
Statoil-kontrakten,
Stavanger, Norge.
Alder: 48 år.
Ansat hos Coor siden: 2014.
Familie: Hustru, to voksne døtre.
Bor: Stavanger, Norge.
Mit bedste After Work:
At gå til koncert eller
en fodboldkamp.

