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Det kan være en personlig tragedie for den 
enkelte at være uden for fællesskabet på 
en arbejdsplads, fordi man ikke er i stand 
til at opfylde de krav, der normalt stilles. 
Opfattelsen i vores virksomhed er dog, at alle 
har noget værdifuldt at bidrage med, uanset 
hvor man kommer fra, og hvad man har med 
i bagagen. Det er derfor, vi gør en ekstraordi-
nær indsats for også at give mennesker med 
særlige udfordringer et meningsfyldt arbejde, 
selv om det måske kræver særlige aftaler 
eller offentlig støtte. 

Social ansvarlighed er en helt central del af 
vores virksomheds værdigrundlag og DNA – 
og dermed en integreret del af vores måde 
at drive forretning på. Det hele startede, 
da Grundfos i 1968 som den første private 
virksomhed i Danmark åbnede et beskyttet 
værksted. Det var stifteren, Poul Due Jensen, 
som dermed viste, at det ikke var nok for ham 
at lede en virksomhed, der fremstiller kvali-
tetspumper og udvikler innovative teknolo-
gier. Han ville gøre en reel forskel for andre 
mennesker og for sin omverden.

Siden har Poul Due Jensens Fond ført stifte-
rens intentioner videre, og gennem de årtier, 
hans søn, Niels Due Jensen, stod i spidsen 
for virksomheden, blev social ansvarlighed 
en stadig mere integreret del af identiteten 
og værdigrundlaget. Ligesom faderen var 
han optaget af at række en hjælpende hånd 
ud til dem, der møder særlige udfordringer 
på deres vej gennem livet. Han sørgede 
blandt andet for, at virksomhedens sociale 
indsats blev global, og gjorde det til et mål, 
at medarbejdere med nedsat arbejdsevne 
på globalt plan skal udgøre tre procent af 
arbejdsstyrken.

Medarbejdere med nedsat arbejdsevne var 
tidligere især ansat i fleksafdelinger eller 
særlige områder, hvor opgaverne er tilpasset 
skånehensyn til medarbejderne. Men i dag 
arbejder de mange andre steder i virksomhe-
den, og især funktionærer, der får problemer 
med helbredet, kan ofte fortsætte i deres 
hidtidige job.

Af Mogens Lindhard, Senior Manager, Group Social Responsibility

ARBEJDSPLADSEN 
SKAL VÆRE ÅBEN 
FOR ALLE

”

2 3
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Social ansvarlighed er i dag en integreret 
del af virksomhedens identitet  
og grundlæggende værdisæt.”

”
Niels Due Jensen

2 3
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Omsorgen kommer ikke kun vores egne med-
arbejdere til gode. Mange forskellige grupper 
af socialt udsatte fra vores nærområder har 
gennem tiden fået en hjælpende hånd gen-
nem skiftende initiativer i samarbejde med 
skiftende samarbejdspartnere. Det gælder 
eksempelvis mennesker, der rammes af 
langvarig sygdom, og unge, der har proble-
mer med at skrive og læse eller er i særlig stor 
risiko for at blive kriminelle.

I de senere år har vilkårene for flygtninge 
stået højt på dagsordenen. Det gælder også 
i vores virksomhed, og siden 2002 har vi haft 
særligt fokus på at hjælpe den gruppe via 
jobafklaring og -praktik samt undervisning 
i dansk. Vi har blandt andet etableret et 
sprogcenter i virksomheden i samarbejde 
med kommunen, og vi har oprettet praktik-
pladser for både produktionsmedarbejdere 
og funktionærer.

Også fremover vil vi gøre noget ekstraordi-
nært for at inkludere særligt udsatte grupper 
i vores arbejdsfællesskab. Vi vil fortsætte med 
at tage nye initiativer, der tager udgangs-
punkt i de udfordringer, der fra tid til anden 
møder vores virksomhed og det omgivende 
samfund. Ganske enkelt fordi social ansvar-
lighed fortsat vil være en central del af vores 
værdigrundlag, og fordi det er den måde, vi 
driver vores forretning på.

Vores initiativer kan variere fra land til land – 
blandt andet fordi love og regler er forskellige. 
Men vores sociale engagement er globalt, og 
uanset hvor i verden vi arbejder, vil vi som en 
aktiv medspiller bidrage til at finde løsninger, 
der modsvarer aktuelle lokale behov.

Medarbejdere med nedsat arbejdsevne løser 
en lang række forskellige opgaver overalt i 
virksomheden, men langt de fleste er ansat i 
fleksafdelingerne. 

INDSATSEN 
FØLGER 
UDVIKLINGEN

ARBEJDSPLADSEN SKAL VÆRE ÅBEN FOR ALLE

4 5

4010380_CCO_Flex brochure_ART10_XHI.indd   4 29/05/2018   10.13



LIGE MULIGHEDER FOR ALLE
Vi ansætter medarbejdere baseret på 
talent, kompetencer og lyst til at gøre en 
forskel. Michael K. Stefansen er ansat som 
Operations Consultant i vores IS-afdeling. 
Som ung kørte han galt i sin bil, og konse-

kvensen har været et liv i kørestol. 
- Jeg har en helt almindelig ansættelse. Den 
eneste forskel er, at jeg for det meste sidder 
ned. Grundfos kiggede jo ikke på mine ben, 
da de ansatte mig. Jeg er ansat ud fra de 
faglige kompetencer, jeg har. 

Kørestolen har aldrig været en hindring, når  
Michael K. Stefansen arbejder sammen med sine kollegaer.

4 5
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Gordana Kovač overvandt svær sygdom og fik hjælp 
til at komme tilbage til jobbet i Grundfos Serbien.

VIDSTE DU AT
•  Vi formår at fastholde mere end 85 procent af de langtidssyge medarbejdere globalt.

•  Vores globale mål er, at tre procent af vores ansatte skal være ansat på særlige vilkår  
– det svarer til cirka 550 ansatte.

6 7
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JOBBET VAR LIVLINEN
For Gordana Kovač blev jobbet hos 
Grundfos Serbien på mange måder livred-
dende, da hun fik konstateret kræft. I selve 
forløbet, der indebar et utal af undersø-
gelser og en operation, fik hun hjælp af 
Grundfos, der sørgede for, at hun fik den 
nødvendige medicinske behandling. Da hun 
efter sygeorlov vendte tilbage til arbejdet 
i produktionen, blev arbejdsdagen tilret-
telagt, så der blev taget hensyn til hendes 
helbred.
-  Jeg arbejdede fire timer om dagen de 
første måneder, men modtog fuld løn. Jeg 
varetog kun opgaver, som jeg fysisk kunne 
holde til. Derudover tilbød Grundfos mig 
transport mellem arbejde og hjem i den 
periode, fortæller Gordana Kovač.

TILPASSEDE 
ARBEJDSOPGAVER

DER ER ALTID EN LØSNING
Hanh Ho Thi Hong fra Grundfos Vietnam 
fandt ud af, at det, hun troede var en slem 
forkølelse, var lungesygdommen tuber-
kulose. Fordi tuberkulose er en luftbåren 
sygdom, skal man være isoleret i den første 
del af behandlingen, og Hanh Ho Thi Hong 
var bekymret for, hvordan hun kunne 
fortsætte med at arbejde. Løsningen blev, at 
hun arbejdede hjemmefra, mens hun mod-
tog behandling, og indtil hun var rask. 
- Jeg fandt ud af, at jeg ikke behøvede at 
bekymre mig. Jeg var ikke en byrde for 
virksomheden. Vi fandt en løsning, som var 
rigtig god. Jeg holder meget af mit arbejde 
og nød at kunne bidrage. De havde brug for 
mig. Den følelse gør en rask, fortæller Hanh 
Ho Thi Hong.

Vi har en ambition om at fastholde de sygemeldte medarbejdere og skabe 
de bedste muligheder for, at de kan vende tilbage til arbejdet.  
Denne målsætning gælder for alle vores selskaber, og vi har derfor globale 
processer, der beskriver, hvad der skal til for at fastholde medarbejderne. 
Det sker blandt andet ved hjælp af tilpassede arbejdsopgaver, skåne-
hensyn eller planer for gradvis optrapning til fuld tid. 

6 7
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GOD KONTAKT SKABER TRYGHED
Da Mariana Andersen var syg i en længere 
periode, blev hun efter kort tid kontaktet 
af sin leder og vores socialrådgiver, så der 
kunne laves en plan for hendes fremti-
dige ansættelse. I dag arbejder hun i en af 
fleksafdelingerne.

- Det gjorde mig meget tryg, at min leder i 
hele forløbet blev ved med at sige til mig, at 
virksomheden ville gøre alt, hvad den kunne, 
for at få mig tilbage i arbejde. Sammen med 
kommunen fandt vi ud af, hvordan min 
arbejdsdag bedst kunne hænge sammen, og 
vi fik lavet en aftale, der gør det muligt for 
mig at passe mit job.

TIDLIG INDSATS 
ER VIGTIG
En tidlig indsats gør en stor forskel for, om medarbejdere efter lang tids syg-
dom kan komme i arbejde igen. For at skabe de bedste muligheder arbejder vi 
derfor tæt og målrettet sammen med de kommuner, vores medarbejdere bor i. 
I dialog med den sygemeldte og kommunen afklarer vi, om medarbejderen  
kan vende tilbage til sin hidtidige stilling, om det kræver særlige skånehensyn, 
eller om der er mulighed for en ny ansættelse.

Gennem hele sin sygdomsperiode 
havde Mariana Andersen tæt kontakt 
med sin nærmeste leder.

8 9
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EN HVERDAG UDEN KRIMINALITET
Grundfos Mexico har indgået et partnerskab 
med den lokale organisation Renance, der 
hjælper kriminelle dømt for mindre forbry-
delser med at blive integreret i samfundet 
efter en fængselsdom. 
Organisationen sørger for rådgivning og 
psykologisk støtte, vi tilbyder fast arbejde og 
en helt almindelig hverdag, hvor den 

tidligere indsatte indgår på lige fod med sine 
kollegaer. Samarbejdet gør en stor forskel for 
den enkelte medarbejder i et land, hvor det 
er svært at finde arbejde, når man er tidligere 
straffet.
- Jeg arbejder i en virksomhed, der ikke dis-
kriminerer, og som mener, at alle fortjener en 
chance. Jeg tjener penge til min familie. Det 
gør mig stolt. – Anonymiseret medarbejder.

VI TAGER ANSVAR  
LOKALT OG GLOBALT
Som global virksomhed er vi en del af de lokale samfund, vi har selskaber i.  
Vi har derfor en forpligtigelse til at bære vores del af det sociale ansvar  
i samarbejde med myndigheder og organisationer, så det rodfæstes  
og gør en forskel for befolkningen.

8 9

I Grundfos’ mexicanske produktionsselskab kører et projekt, hvor 
tidligere straffede hjælpes tilbage til et liv væk fra kriminalitet. 
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UDFORDRINGER SKAL OVERVINDES
Efter 32 år som almindelig produkti-
onsarbejder blev Flemming Steensig i 
august 2014 ramt af en massiv blodprop 
i hjernen og er i dag delvist lam i venstre 
side. Han ville tilbage til hverdagen og 
Grundfos. Jobbet i fleksafdelingen blev 
derfor et afgørende mål for genoptrænin-
gen. Målet blev nået, og han arbejder nu 
fire timer om dagen tre gange om ugen.
- Blodproppen er et vilkår i mit liv. Det 
er ikke hele mit liv. Det er selvfølgelig 

ET FAST ARBEJDE GØR 
EN STOR FORSKEL

Flemming Steensig arbejder på den nye linje, 
der tager udtjente pumper retur, skiller dem 
ad og sorterer dem i enkeltdele, så metaller og 
andre materialer kan genbruges.

Vores ansatte med nedsat 
arbejdsevne er en vigtig del af 

arbejdsstyrken og indgår i dag på 
forskellig vis alle steder i vores travle 

hverdag – lige fra produktion til 
administration og kontorfunktioner. 

I funktionærstillinger har vi 
medarbejdere ansat i fleksjob, 

hvilket eksempelvis betyder, at man 
kan have færre timer, og at der tages 

særlige hensyn i jobfunktionen.

10 11
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træls ikke at kunne bevæge venstre arm, men 
jeg kan stadig bidrage med rigtig meget, og 
det får jeg lov til. Det giver livsglæde, siger 
Flemming Steensig.

FLEKSJOBBET GIVER GLÆDE
Fem store operationer i ryggen på bare ti år 
sætter sine spor på helbredet. Det mær-
ker den 49-årige tidligere montør Ib Steen 
Jørgensen tydeligt hver dag. Montørjobbet er 
sideløbende med operationer blevet skiftet 
ud med kontorarbejde som HR-Specialist, 

først på fuldtid senere på nedsat tid. De 
sidste fem år har han været ansat i et fleksjob 
og arbejder nu cirka 20 timer om ugen enten 
på kontoret eller derhjemme. 
- Jeg ville med 99 procents sikkerhed være 
endt som førtidspensionist, hvis jeg ikke var 
ansat hos Grundfos. Jeg er simpelthen så 
glad for, at virksomheden trods mit lange 
sygdomsforløb stadig har brug for mig, for-
tæller Ib Steen Jørgensen. 

Ib Steen Jørgensen arbejder enten på kontoret i 
Bjerringbro eller derhjemme. Begge steder er arbejds-

pladsen tilpasset, så han kan passe på ryggen. 

10 11
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I FULD GANG MED NY UDDANNELSE
29-årige Misgina Tesfay kommer fra Eritrea 
og har siden juni 2017 været i gang med 
integrationsuddannelsen. Projektet er en del 
af at program, hvor Grundfos sammen med 
6 andre virksomheder støtter flygtninge med 
at blive velfungerende borgere i det danske 
samfund med 100 procent egenforsørgelse 
som målsætning.

- Jeg lærer rigtig meget om danskerne og det 
danske samfund, men det vigtigste er nok, 
at jeg nu ved, hvad det vil sige at være på en 
dansk arbejdsplads. Det er meget anderledes 
end det, jeg kommer fra. Jeg kan rigtig godt 
lide, at Grundfos har forventninger og kræver 
noget af mig. 

VI RUSTER FLYGTNINGE  
TIL DET DANSKE 
ARBEJDSMARKED
Grundfos har siden 1980’erne taget imod flygtninge og indvandrere både i  
praktikforløb og som en integreret del af vores arbejdsstyrke i produktionen  
og på kontorerne. I samme takt, som behovene har ændret sig, har vores tilbud 
også tilpasset sig samfundets efterspørgsel. Integration handler for os om  
at uddanne til det danske arbejdsmarked og introducere de normer og  
forventninger, der er på en dansk arbejdsplads.

Misgina Tesfay er i gang med den toårige 
Integrationsgrunduddannelse,  som blandt 

andet består af en lønnet praktik på 
Grundfos og danskundervisning.

12 13
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VI RUSTER FLYGTNINGE  
TIL DET DANSKE 
ARBEJDSMARKED

SPÆNDENDE FREMTID 
Ehab Saad Eddin flygtede fra Syrien til 
Danmark i 2014. Efter at han havde fået sin 
opholdstilladelse i 2015, fik han tilbudt et 13 
ugers praktikprogram tilrettelagt for flygtninge 
af Grundfos og Viborg Kommune. I dag spiller 
Ehab en vigtig og aktiv rolle i at udvikle vores 
fremtidige digitale forretningsmuligheder.

 Jeg er helt vildt stolt over at være en del af 
Grundfos’ nye digitale tiltag ud mod kunderne 
og over at have været med til at skabe et nyt 
og fedt kontorfællesskab i den tidligere elek-
tronikfabrik, fortæller Ehab Saad Eddin, der i 
dag arbejder som Associate Assistant.

Ehab Saad Eddin har travlt  med at udvikle 
forretningens digitale muligheder.

VIDSTE DU AT
•  De første flygtninge, vi ansatte i 1980’erne, var fra Sri Lanka. Mange af dem  

er stadig ansat og har holdt 25 års jubilæum.

12 13
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Det første beskyttede værksted i en privat virksomhed etableres i Danmark.

De første medarbejdere med nedsat arbejdsevne ansættes i Tyskland.

Uddannelse af alle medarbejdere struktureres og systematiseres.

Afklaring af arbejdsevnen for medarbejdere og andre starter, og opfølgning for 
langtidssyge medarbejdere sættes i system.

Socialt belastede unge integreres på arbejdspladsen i et jobtræningsprojekt.
Grundfos er medstifter af det, der i dag er et af Danmarks største net-
værk for socialt ansvarlige virksomheder, og som går under betegnelsen 
VirksomhedsnetværkCabi.

Fleksafdeling fra Danmark flyttes til Ungarn. Dette sker i forbindelse  
med udflytningen af motorfabrikken.

Integrationsprojekt for flygtninge med dansklærer tilknyttet sættes i gang.

Unge med en potentiel kriminel løbebane starter i et indslusningsprojekt.

Medarbejderne får via Water2Life mulighed for frivilligt at donere penge til  
etablering af bæredygtige vandforsyninger i lande med særlige udfordringer.

De første medarbejdere med nedsat arbejdsevne ansættes i Serbien.

Erhvervsafklaring for flygtninge med tilhørende sprogskole starter i funktionær-
områder i Danmark. 

I dag beskæftiger koncernens selskaber i alt 510 medarbejdere ansat på særlige 
vilkår – det svarer til 2,86 procent. Langt de fleste arbejder i særlige områder eller 
lokale fleksafdelinger.
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Du skal tro, du er noget, og  
uanset hvem du er, så kan du 

noget, som vi i fællesskab  
kan drage nytte af.”

Poul Due Jensen, stifter

14 15

”
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GRUNDFOS Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
DK-8850 Bjerringbro
Tel: +45 87 50 14 00
www.grundfos.com
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