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Fortsat fra side 13...

• Virksomhedsrådgivning
• Selskabsret
• Virksomhedsoverdragelse
Kontakt advokat Jon Stefansson på tlf. dir.
8228 2032 eller på e-mail jst@lett.dk
For yderligere information, se www.lett.dk
Lett Advokatfirma, Jernbanegade 31, 6000 Kolding, tlf. 7550 4000

Blandt de virksomheder, som er startet op indenfor det
første år, har virksomhederne også valgt at igangsætte
arbejdet med trivsel og sundhed på forskellige måder.
Klingspor valgte fra starten at planlægge og igangsætte
deres indsats meget grundigt og systematisk. Det betød
at de indenfor det første halve år gennemførte en lang
række aktiviteter i en naturligt sammenhængende rækkefølge: sund inspirationsdag – sundhedsprofil – træning i motionscenter – kostvejledning – opfølgning på
sundhedsprofil. Og nu er man så i gang med nye tiltag
indenfor arbejdsmiljøområdet. ”Vi valgte at udarbejde
en langsigtet plan for vores indsats indenfor trivsel og
sundhed til medarbejderne”, udtaler Frank Johnsen,
direktør i Klingspor. ”Og vi ser vores arbejde med trivsel og sundhed som en investering, og vi er overbeviste
om at vores indsats vil være en fordel for både virksomheden og medarbejderne”, slutter Frank Johnsen.
Frigoscandia valgte en anden model for deres indsats.
De valgte at starte ud med nogle enkeltstående ydelser. Man gennemførte et rygestopkursus for en gruppe
medarbejdere, og herudover har alle medarbejderne
fået tilbud om en månedlig behandling med massage.
”Frigoscandia har nu haft samarbejde med KIF Wellness i godt et år, og vi har været meget tilfredse med
samarbejdet. Vores medarbejdere har fået et godt
tillidsfuldt forhold til KIF Wellness’ massør, og de er
meget glade for de behandlinger de får”, udtaler Morten Hansen fra Frigoscandia.
Umiddelbart findes der en naturlig rækkefølge at
implementere ydelserne i KIF Wellness’ trivsels – og
sundhedskoncept i. Men KIF Wellness anbefaler, at
enhver virksomhed vælger sin egen model for hvordan
man vil starte op, da alle virksomheder har sine egne
forudsætninger.
• Hvor mange ressourcer vil man afsætte?
• Hvor vigtigt vurderes indsatsen blandt medarbejderne?
• Hvilke begrundelser har man for at starte op
– nedbringe sygefravær, øge medarbejderloyalitet
eller tiltrække nye medarbejdere?
”KIF Wellness har stor respekt for virksomhedernes
forskelligheder, og erkender vigtigheden af at tilpasse
ydelserne til de enkelte virksomheders behov. Vi kan
også hjælpe virksomhederne med at finde den model,
som passer lige præcis til deres virksomhed”, fortæller
Bent Ladefoged. ”Vi har udviklet nogle værktøjer, som
vi kan bruge til at hjælpe virksomhederne igennem
deres overvejelser om, hvordan de vil implementere
trivsel og sundhed på netop deres virksomhed”, fortsætter Bent Ladefoged.

Stort sortiment
leveres lige til døren
Vi har et stort sortiment
af BP gasflasker
– lige fra 2 kg flasker
til store 33 kg flasker.
Ring og bestil.
Vi bringer lige til døren.

BP - flaskegas
Truckgas
Industrigas
Svejseudstyr
Flammeskæringsudstyr
Slibeartikler
Reparation af svejse- og skæreudstyr

”Vi tror på, at det er vigtigere at komme i gang, og
så udvikle indsatsen derfra frem for at en virksomhed
vælger ikke at igangsætte en indsats for bedre trivsel
og sundhed for medarbejderne, fordi man vurderer det
bliver for omfattende”, slutter Bent Ladefoged.
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