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SIDE 1

Velkommen til Process Engineering A/S’ 
kulturprofil for 2020.

Kulturprofilen er udarbejdet i forbindelse med 
vores deltagelse i Great Place to Work® - 
Danmarks Bedste Arbejdspladser. Kulturprofilen 
vil give dig et indblik i Process Engineering som 
arbejdsplads og virksomhed, og den fortæller i ord 
og billeder om den spændende hverdag, vi har. 

Håndtering af sidste års GPTW 
undersøgelse

Vi har de sidste tre år valgt at være med i Great 
Place to Work, fordi det er et godt værktøj til at 
bringe de indsatsområder frem, som kan gøre 
os til en endnu bedre arbejdsplads både for med-
arbejderne, men også det som skaber værdi for 
vores kunder. Det er vigtigt for os, at undersøgel-
sen ikke kommer til at stå alene. Derfor vælger vi i 
årets løb at arbejde med de indsatsområder, som 
medarbejderne peger på, skal forbedres både i 
hver afdeling og i ledergruppen. Medarbejderne 
bliver involveret igennem hele året, hvor de forskel-
lige indsatsområder bliver drøftet på de forskellige 
personalemøder. 

Vi er overbeviste om, at vi kun bliver de bedste ved 
at have Danmarks bedste medarbejdere både på 
det faglige og personlige plan.  

GENEREL
INFORMATION

Det, at vi kan tiltrække dygtige 
medarbejdere til virksomheden, er 
den vigtigste grund til vores succes
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PE’S BRANCHE OG FORRETNINGS-
OMRÅDER, SAMT KUNDER OG 
KONKURRENTER 
VED DIREKTØR POUL B. JAKOBSEN

Process Engineering (herefter PE) er en råd-
givende ingeniør virksomhed, der har fokus på 
den mekaniske side af procesindustrien.  

Vores opgaver består af dimensionering,  
beregning og design af procesanlæg, herunder 
rørføring, instrumentering, samt styrke- og 
procesberegninger. Vi tilpasser vores tilgang 
til projekterne, baseret på kundens ønsker, 
og hvad der er mest optimalt for den enkelte 
opgave.

Vores kunder er opdelt i tre kategorier: slut-
brugere, anlægsleverandører, samt små og 
mellemstore værksteder.  

Slutbrugerne er dem, der anvender procesan-
læg til at producere deres produkter. Når vi 
udvikler anlæg til disse, er vi meget opmærk-
somme på, at deres prioritet er det produkt, 
anlægget skal behandle og ikke selve anlægget. 
Eksempler på vores slutbrugerkunder er: Arla 
Foods, Dupont, Shell, Statoil og andre.

GENEREL INFORMATION
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GENEREL INFORMATION

Næste gruppe er anlægsleverandører, som 
projekterer og leverer anlæg, der typisk an-
vendes til produktion af levnedsmidler, olie eller 
kemikalier. Disse kunder lægger hovedsageligt 
vægt på selve anlæggene, da disse er deres 
hovedindtægtskilde. Her kan nævnes eks. SPX, 
GEA, Tetrapak, Johnson og BW Vølund blandt 
vores kunder. 

Den sidste gruppe er små og mellemstore 
værksteder, der henvender sig til os med 
mindre opgaver som beregning af trykbehold-
ere, konstruktion og dimensionering af stålkon-
struktioner etc. For denne kundegruppe er det 
vigtigt at gøre alt meget fremstillingsvenligt, da 
det er dét, denne kundegruppe fokuserer på. 
Som eksempel kan nævnes VelTech, Kemp & 
Lauritsen, Victor, DSR og lignende virksomhed-
er.

I de senere år er vi begyndt at udføre opgaver 
udenfor Danmarks grænser. Vi har sat fokus 
på bl.a. Norge, Irland, Sverige samt Holland. 
Pt. løser vi flere opgaver i Norge og har også 
en opgave i Irland.

PE’s konkurrenter kan også inddeles i tre grup-
per: Store rådgivningsvirksomheder, små-mel-
lemstore virksomheder, samt enkeltmandsvirk-
somheder.  

De små og mellemstore virksomheder er især 
konkurrencedygtige overfor kunder i værk-
stedskategorien, og de store rådgivere appel-
lerer typisk til slutbrugerkunderne.

Men hvor disse større rådgivere typisk har et 
primært fokus på bygge- og anlægsområdet og 
en mindre stab, der arbejder med vores om-
råde, kan vi byde ind med bedre ressourcer 
end vores konkurrenter.  

Vores absolut vigtigste ressource er vores 
medarbejdere. Det, at vi har kunnet og fortsat 
kan tiltrække dygtige medarbejdere til virksom-
heden, er den vigtigste grund til vores succes. 

Det er vigtig for PE, at vi kan være agile og 
fleksible overfor kunderne. Dette betyder, at vi 
har brug for en fleksibel medarbejderstab, og 
vi tilbyder derfor fleksible ansættelsesforhold, 
hvor der lægges stor vægt på den enkelte med-
arbejders situation og ønsker.

Vi mener, at alle gennem et arbejdsliv vil kunne 
stå i situationer, hvor balancen mellem arbejds-
liv og privatliv rykker sig, og vi hjælper gerne 
vores medarbejdere til at få hverdagen til at 
hænge bedre sammen. 

Den store variation i vores medarbejderstab 
er også ofte årsag til, at vi kan finde en optimal 
løsning for vores kunder, da ikke to af vores 
kunder er ens og derfor heller ikke skal tilbydes 
det samme.

Et område, som kommer til at fylde meget i 
PE’s fremtidige virke, er den grønne omstilling. 
PE ønsker at være markedsledende inden 
for flere af de nye grønne teknologier som 
blandt andet Power2X, biogas, varmepumper 
og brintproduktion. Vi forventer, at der bliver 
åbnet for større tilskudsordninger til udvikling 
af disse processer, og vi forventer også meget 
af oprensning og genanvendelse af tidligere 
affaldsstrømme fra industrille produktioner.

FN’s verdensmål er både på PE’s og samfund-
ets dagsorden. Eksempelvis skal vi hjælpe 
vores kunder med at optimere deres produk-
tioner, så flere af verdensbefolkningen kan 
brødfødes. Vi ved, at proteiner bliver en 
mangelvare, og at der skal findes alternative 
fremstillingsmåder til at udvinde proteiner og 
ingredienser fra nye råvarer.
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GENEREL INFORMATION

PE SOM ARBEJDSPLADS 
SET FRA ET HR-PERSPEKTIV

PE skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor 
der er plads til familieliv, medarbejderne trives 
og har arbejdsglæde. Samtidig skal PE være et 
sted, hvor vi kan tiltrække og fastholde med-
arbejdere gennem udfordrende opgaver og 
efteruddannelse. PE skal være et team, uanset 
hvilken afdeling man er tilknyttet.

PE skal være en arbejdsplads, hvor der er 
fokus på, at vi har en lav personaleomsætning 

og sygefravær. Ledelsen skal være synlig og 
have en faglighed, så medarbejderne kan spar-
re med dem.

PE har mange forskellige ekspertiser ansat, og 
vi er et team, uanset hvilken afdeling man er 
tilknyttet. Det gør, at vi i fællesskab skaber en 
vidensdeling på kryds og tværs af afdelinger-
ne, og det kan være svært at finde hos vores 
konkurrenter.
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Ledelsen har konstant fokus på strategien, som blev 
udarbejdet i efteråret 2018. Poul (direktør) og Mogens 
(COO) beskriver, hvordan der arbejdes med strategien 
i det daglige:

”Vi arbejder konstant på at blive bedre til det, vi gør i 
hverdagen. Helt konkret opfordrer vi vores medarbejd-
ere til at komme med forslag til, hvordan vi kan blive 
endnu mere attraktive overfor vores kunder. Vores 
vigtigste redskab er vores ansatte, der samtidig også 
er vores ansigt udadtil i markedet. Derfor gør vi alt, 
det vi kan, for at lytte til dem og inddrage dem i virk-
somhedens strategi.

Til at understøtte vores strategi har vi en struktur, vi 
følger. Denne struktur er nøje beskrevet i vores Pro-
ceslandskab og afspejler måden, vi ønsker at arbejde 
på. Proceslandskabet er samtidig vores ISO-redskab, 
der sikrer, at vi følger ISO og dokumenterer vores ar-
bejde. Der er jævnligt medarbejdere, der kommer med 
forbedringsforslag til procedurer og dokumenter i 
Proceslandskabet. Dette lytter vi nøje til og implemen-
terer løbende forbedringer og optimeringer.

Helt konkret er der stort set altid medarbejdere, der i 
et eller andet omfang arbejder på forbedringer og opti-
meringer. Dette arbejde foregår typisk, hvis en medar-
bejder har lidt ”tomgangstid” mellem to opgaver. Den-
ne tid udnyttes til at anvende medarbejdernes indivi-
duelle kompetencer til specifikke forbedringer.

Ledelsen er jævnligt til stede i alle afdelinger, og via 
dette bliver virksomhedens ånd og strategi overbragt 
1 til 1 til afdelingerne. Udover dette er der fastlagte 
ledergruppemøder, afdelingsmøder, strategimøder 
m.v., hvor det sikres, at virksomhedens strategi for-
ankres i hele organisationen.”

LEDELSES
EFFEKTIVITET
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PE’S STRATEGI

Da strategien i 2018 blev udarbejdet for de næste 
fem år, blev der set på de forskellige værdier ift. ”skal 
vi opsøge nye markeder?”, ”hvilke målgrupper er 
der på markederne?”, ”er der faglige kompetencer 
i huset?”, og ”skal der tiltrækkes nye medarbejdere, 
eller skal nogle af medarbejderne efteruddannes?” 
Efter strategien var udarbejdet af ledergruppen, blev 
den introduceret for alle medarbejdere på en fælles 
strategidag, hvor de samtidig var med til at præge de 
forskellige værdier og ikke mindst kulturen i PE.

Poul og Mogens beskriver den overordnede værdi 
som:

”Vi er ingeniører med stort I, og vi ser enhver pro-
blemstilling hos vores kunder som en kærkommen 
udfordring, vi gerne vil hjælpe med at afklare og løse. 
Process Engineering er et ingeniør- og rådgiverhus 
med meget højt til loftet - alle meninger og holdninger-
ne kan rummes og er nødvendige i løsningen af 
de meget komplekse opgaver, vi ofte stilles overfor. 
De opgaver, vi stilles overfor, kræver, at vi hele tiden 
er opdateret på de IT-værktøjer, der findes - og at 
vi kan anvende dem effektivt. Vores medarbejdere 
har en naturlig nysgerrighed på nye værktøjer. Dette 
udnytter vi i høj grad som input, til hvilken vej vi skal 
vælge.

Mangfoldighed er en af de ting, vi sætter meget stor 
pris på i vores organisation, Vi betragter det som en 
stor styrke, at vi er så brede rent menneskeligt som 
muligt. Der er altid en åben dør til den øverste ledelse, 
og alle ved, at de kan komme og snakke om højt og 
lavt. De vil altid blive hørt.”

VÆRDIER
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VÆRDIER

Vi vil opbygge langvarige relationer med 
vores kunder baseret på faglige kompe-
tencer, ærlighed og respekt

Efter 20 år på markedet er vi stolte af at leve 
op til denne værdi, da vi har flere kunder, som 
vi har haft i adskillige år, og nogle af vores med-
arbejdere har arbejdet for den samme kunde i 
et årti.

Vi vil være en  attraktiv arbejdsplads, 
hvor personalet føler, at det er godt at 
arbejde, og hvor der er plads til familien.

Denne værdi gør, at vi har flere medarbejdere, 
som har haft 5, 10 og 15 års jubilæum hos os, 
og andre som er kommet tilbage efter nogle

års fravær. Det ser vi som en stor kvalitet for 

PE.

Vi vil tiltrække og fastholde kompetente 
medarbejdere gennem udfordrende 
opgaver og efteruddannelse

Efterhånden som vi har fået større og flere 
spændende projekter, er PE blevet en attrak-
tiv arbejdsplads, hvor vi som medarbejdere 
hele tiden får nye faglige udfordringer både i 
projektgrupper, men også som ene mand om 
opgaven.

Vi arbejder for, at alle medarbejdere er 
stolte af virksomheden

Denne sætning efterlever vi ved at rose og 
anerkende hinandens arbejde, samt at fejre 
forskellige mærkedage og certifikater. Med-
arbejderne er PE’s ”varer”, som sælges, og 
derfor er det vigtigt, at de er stolte af virksom-
heden, men også af vores samlede faglige 
viden og ageren.

Vi skaber en holdånd imellem 
afdelinger

Denne værdi kommer i særdeleshed til udtryk i 
vores ”ONE TEAM” koncept, hvor alle har fokus 
på at hjælpe hinanden uanset afdeling og til-
hørsforhold indenfor virksomheden. Efterhånd- 
en som der er kommet flere og større projek-
ter, der kan løbe over længere perioder, arbejd-
es der også på kryds og tværs af afdelinger, 
hvilket knytter os endnu mere sammen.

PE’S VÆRDIER

Vi har 5 værdier, som vi gør meget ud af at efterleve. Det unikke ved disse 5 værdier 
er, at de er med til at skabe og styrke det arbejdsmiljø, der er i PE, og den identitet vi 
har overfor kunder og samarbejdspartnere. Samtidig er værdierne i høj grad medvirk-
ende til at skabe en arbejdsplads og kultur, som alle kan være stolte af at arbejde på.
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VÆRDIER

De 5 værdier indgår i det daglige som en na-
turlig del og bliver jævnligt påvirket, da vi er en 
agil virksomhed og kendt for at være fleksibel.

Når der skal træffes strategiske beslutninger, 
er der ekstra fokus på værdier, for når en vær-
di bliver påvirket, bliver kulturen det også.

I foråret 2020 blev de forskellige værdier igen 
set på, da de påvirkede kulturen i forbindelse 
med corona-situationen. Allerførst blev en del 
medarbejdere hjemsendt og skulle arbejde 
hjemmefra i en periode. Efterfølgende var vi 
nødsaget til at reducere i medarbejderstaben, 
da opgavemængden havde ændret sig.

Dette betød, at vi nu skulle se på fastholdelsen 
af medarbejderne og opgaverne på tværs af 
afdelingerne. Vi gør meget ud af at efterleve 
vores værdier i hverdagen, og med de nye, 
ændrede arbejdsforhold var ledelsen klar over, 
at kulturen og dermed værdierne ville blive 
påvirket - først med hjemmearbejdspladser og 
dernæst reduktionen i medarbejderstaben. 

I forlængelse af denne beslutning var og er 
ledelsen opmærksom på denne påvirkning og 
har stort fokus på den enkelte medarbejder 
og dennes trivsel i de nye forhold, samt at fast-
holde vores ONE TEAM.

VÆRDIERNES PÅVIRKNING
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INSPIRATION

Hos PE gør vi meget ud af at fortælle medarbejd-
erne om, hvor vigtigt deres daglige arbejde er 
for vores fortsatte succes. Vores direktør Poul 
beskriver det som følger i vores personalehånd-
bogs forord:

”Hos Process Engineering betragter vi vores 
medarbejdere som vores vigtigste ressource, da 
kvaliteten af vores arbejde udelukkende ligger i den 
enkelte medarbejders egenskaber. 

Derfor er samarbejde og kommunikation, samt en 
professionel holdning til arbejdet vital for at optime-
re kvaliteten i Process Engineering. 

Du har også som medarbejder et stort ansvar for 
Process Engineerings image og omdømme, da du 
repræsenterer virksomheden hver eneste dag. 
Kort sagt er du Process Engineering i kundernes 
øjne.” 

Dette vil også sige, at virksomhedens succes i høj 
grad tilskrives tidligere og nuværende medarbejd-
ere, og at vi sammen arbejder mod nye professio-
nelle mål.
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INSPIRATION

Socialt ansvar i projekter med FN’s verdensmål

”I vores projekter spiller verdensmålene en rolle, og vi orienterer os mod at kunne deltage i 
projekter, der gør verden til et bedre sted at leve. Det betyder, at vi går ind i projekter, hvor vi ikke 
nødvendigvis får fuld dækning for vores timer. Her kan vi nævne Power2X, hvor vi har deltaget i et 
EUDP projekt med at lave et Methanol anlæg, der producerer eMethanol.

Vi har pt. sammen med andre virksomheder en ansøgning i EU omkring et projekt, hvor vi skal 
udvikle proteiner fra tang. Vi ved alle, at der i fremtiden kan blive brug for proteiner i større 
mængder for at kunne brødføde verdens befolkning.

Engagement i verdenssamfundet

Udover vores opmærksomhed i projekterne engagerer vi os også i organisationer, der arbejder 
for en bedre verden at leve i. Det betyder, at vi fast støtter Ingeniører Uden Grænser. Vi støtter 
også organisationer, der gør noget for vores miljø som bl.a. et projekt omkring plant et træ, hvor 
Process Engineering plantede 12 træer pr. medarbejder.”

Poul B. Jakobsen, Direktør

SOCIALT ANSVAR OG FN’S VERDENSMÅL
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INSPIRATION

PE blev dannet i 1999, da de to ingeniører 
og kollegaer, Lars Rune Ellehaven og 
Poul B. Jakobsen, realiserede deres drøm 
om at etablere selvstændig virksomhed i 
Fredericia. 

På dette tidspunkt fandtes der en høj  
koncentration af procesindustri i trekants-
området. Lars og Poul mente dermed, at 
der var et godt grundlag for en specialise-
ret rådgivervirksomhed som PE. 

Process Engineering blev grundlagt som 
et IS, men blev i 2001 omdannet til et 
A/S, så det siden april 2001 har været  
Process Engineering A/S.

Vi valgte fra dag et at etablere en profes- 
sionel bestyrelse med deltagelse af ekster-
ne bestyrelsesmedlemmer. I begyndelsen 
var bestyrelsens arbejde meget driftorien-
teret, men efter de første fem til seks år 
ændrede vi bestyrelsessammensætning- 
en, så den blev mindre driftorienteret og 
mere strategisk udviklende.

HVORDAN PROCESS 
ENGINEERING BLEV TIL
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INSPIRATION

PE´s bestyrelse er ikke en statisk sammensat 
bestyrelsen. Den bliver løbende tilpasset og 
ændret, så den passer til dagens udfordringer.

Da bestyrelsen er det øverste, styrende organ 
i et A/S, er ejeren repræsenteret, derudover 
består bestyrelsen af yderlig to medlemmer 
med tilknytning til PE, samt to eksterne med-
lemmer. Formanden har til dato været ekstern.  

Efter nogle år valgte Lars Rune Ellehaven at 
stoppe i firmaet. Poul B. Jakobsen købte ham 
ud og blev dermed eneejer af PE, hvilket han
stadig er i dag. 

Efter 20 år er PE nu vokset til 90 ansatte med-
arbejdere. Vi ser vores medarbejdere som en 
vigtig ressource, og vi lægger stor vægt på at 
have glade medarbejdere, som kan være stolte 
af at arbejde for os. 

På trods af udvidelserne, ligger det stadig i PE’s 
DNA at være nær kunden, og derfor er der 
etableret lokale afdelinger fem steder i landet: 
Fredericia, København, Aarhus, Sorø 
og Aalborg.
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INSPIRATION

PE’S  HISTORIE

PE blev grundlagt i 1999 af Poul B. Jakobsen og 
Lars Rune Ellehaven

I 2001 blev PE omdannet til et A/S selskab

I 2006 blev et kontor åbnet i Brøndby, som 
skulle servicere PE’s kunder øst for Storebælt. 
Denne afdeling flyttede i 2016 til større lokaler i 
Glostrup ved København

I 2007 blev et kontor i Hørning ved Aarhus åbnet, 
som skulle servicere PE’s kunder i Midtjylland. 
Afdelingen er sidenhen flyttet til Hasselager ved 
Aarhus. Også hovedkontoret i Fredericia flyttede 
i egen bygning på Strevelinsvej

I 2009 blev et kontor i Kalundborg åbnet.
Afdelingen flyttede i 2014 til Sorø

I 2013 blev et kontor i Aalborg åbnet

I 2015 blev vi ISO 9001 godkendte, vi blev til-
delt Gazelle prisen for første gang, og vi modtog 
prisen som Årets Erhvervsvirksomhed i Frederi-
cia kommune

I 2016 fik vi Gazelle prisen for andet år i træk, 
og året havde et rekordregnskab

I 2017 fik vi Gazelle prisen for tredje år i træk

I 2018 blev vi i foråret ISO 9001 2015 re-cer-
tificerede, vi fik for fjerde år i træk Gazelle pris-
en, som bliver kaldt for Marathon, vi afholdte 
strategidag, hvor vores nye strategi 19-23 blev 
offentliggjort, og vi blev kåret som en af Dan-
marks bedste arbejdspladser i Great Place to 
Work i kategorien mellemstore virksomheder 
med mellem 50-499 medarbejdere

I 2019 flyttede afdelingen i Sorø i større 
lokaler, og afdelingen fejrede samtidig 10 års 
jubilæum. Vi fik tildelt AAA kreditværdigheds-
diplom og er én ud af 17 virksomheder med 
samme rating inden for branchen Rådgivende 
ingeniørvirksomheder i produktions- og ma-
skinteknik. Vi fik vores andet certifikat i Great 
Place to Work og en 22. plads på listen over 
Danmarks Bedste Arbejdspladser i katego-
rien ”mellemstore virksomheder mellem 50-
499 medarbejdere”. Samtidig fik vi en femte 
Gazelle, vi gik udover landets grænser og 
åbnede afdeling i Norge, og så fyldte PE 20 
år, og det blev fejret med en tur til Hamborg

I 2020 blev vi ramt af Corona-krisen og gik fra 
at have fuld ordrebeholdning til en reducering 
af opgaver og dermed en tilpasning af medar-
bejderstaben. For tredje gang i træk fik vi certi-
ficering i Great Place to Work, og i afdelingen i 
Norge er de godt i gang med tre ansatte

1999

2001

2006

2007

2009

2013

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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INSPIRATION

PROCESLANDSKAB, DNA 
OG VISION

Proceslandskab

Vores proceslandskab er det første, vi alle ser, 
når vi tænder vores computere. I landskabet er 
vores vision og værdier beskrevet. 

Både ved introduktion af nye medarbejdere og 
vores årlige MUS-samtaler bliver vores vision 
og værdier gennemgået med alle medarbejd-
ere.

Vores vision og værdier er desuden beskrevet i 
Personalehåndbogen og på vores hjemmeside.

Vision

Det er vores vision at være blandt de 3 mest 
foretrukne rådgivere i procesindustrien i Dan-
mark, samt at vi skaber værdi for vores kunder 
ved faglighed, nærhed og fleksibilitet. 

For at vi opnår dette, er det vigtigt, at de enkel-
te medarbejdere tager ejerskab over opgaver-
ne og er bevidste om deres rolle som firmaets 
ambassadører, når de møder kunderne.  
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INSPIRATION

DNA

Faglighed

PE er en af Danmarks eneste ingeniørvirksom-
heder, som udelukkende specialiserer sig i at 
rådgive procesindustrien. 

Vi kan dermed tilbyde en grad af ekspertise, 
som det kan være svært at finde hos vores 
konkurrenter, og vi sætter derfor store krav til 
vores ingeniørers faglige kvalifikationer. 

Vi ønsker, at de skal være i stand til korrekt 
at analysere og opfylde kundens behov, samt 
være vidende og fleksible nok til at kunne hånd-
tere en omskiftelig hverdag, hvor ikke to pro-
jekter er ens.

Nærhed

Siden opstarten har det været enormt vigtigt 
for PE at kunne opbygge tætte relationer til 
vores kunder - og med fem lokale kontorer 
kan vi supportere hele Danmark med en lokal 
afdeling indenfor rimelig afstand. Dette hjælper 
os med at reagere hurtigere og være fleksible 
overfor vores kunder. 

Nærhed er også afspejlet i vores organiske 
organisationsopbygning og vores målsætning 
om at være ONE TEAM. Vores afdelingsledere 
er alle selv teknikere, som brænder for fagom-
rådet, og som ofte involveres praktisk i vores 
projekter. 

PE’s DNA er i høj grad formet af stifter og adm. direktør Poul B. Jakobsens tanker, 
tilgang og personlighed. 

Poul dannede i sin tid virksomheden for at opfylde et behov i nærområdet for en fag-
ligt specialiseret procesrådgivnings-virksomhed. Han opbyggede hurtigt et renommé 
som en fagligt dygtig og ikke mindst ærlig mand, der gjorde sig umage for at forstå og 
løse sine kunders behov i tæt samarbejde med dem. 

I dag er disse værdier samt Pouls pionerånd afspejlet i virksomhedens opbygning, 
ledelsesstil og gengives i høj grad af medarbejdernes tilgang til kunder, opgaver og 
hinanden.
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INSPIRATION

PE’S 20 ÅRS JUBILÆUM

ÅRETS STORE INTERNE BEGIVENHED

”At kunne fejre 20 års jubilæum var stort 
for Process Engineering i 2019. Derfor 
skulle det være en fælles fejring.

Vi valgte at fejre jubilæet med medarbejderne 
og ikke afholde en reception, fordi medarbejd-
erne har en stor ære af, at PE er der, hvor vi 
er i dag. På denne her måde var det muligt at 
takke alle medarbejderne for deres indsats.

Vi var knap 100 deltagere, der i to busser 

drog til Hamborg og fejrede jubilæet i tre 
dage med fælles arrangementer, by-rundtur, 
festmiddag og afsluttende besøg hos Airbus.

Det var en dejlig tur - især fordi medarbejder-
ne fandt sammen og hyggede sig på tværs af 
afdelingerne. Turen har uden tvivl påvirket flere 
af de værdier, vi har i PE, da den har været 
med til at skabe et godt arbejdsmiljø og kultur 
på vores arbejdsplads.”

Poul B. Jakobsen, Direktør

At kunne fejre 20 års 
jubilæum var stort for 
Process Engineering i 2019



SIDE 17

INSPIRATION

”Her var et arrangement, man næsten ikke kunne 
sige nej til: ”Oplev Hamburg på tre dage” ;)

Mit navn er Claus Danielsen, jeg er uddannet i janu-
ar 1982, og som den eneste i PE arbejder jeg med 
el, instrumentering og kontrolsystemer.

Jeg blev inviteret til PE’s og Poul’s 20 års jubilæer, 
og turen gik til Hamburg. Min familie og jeg har ofte 
kørt forbi Hamburg på motorvejen, gennem Elb-tun-
nellen og videre syd på om sommeren til et sted 
syd for Alperne og om vinteren til Alperne.

Så kom muligheden for at have tre dage i Ham-
burg, som jo er en storby med mange historiske 
bygninger og monumenter fra 1940 til 1945, der 
vidner om en vigtig del af Tysklands, og Europas, 
historie.

Min forbindelse til PE skyldes Avista Oil, idet jeg var 
ansat hos Balslev, som jo desværre gik konkurs i 
2019.

For Balslev lavede jeg el-design for Avista Oil og 
havde haft mange møder i PE’s Glostrup afdeling, 
og de ansatte i PE Glostrup var, på godt jysk, ikke 
de værste at samarbejde med. Så da Claus fra Glo-
strup ringede fra Scotland og spurgte, om vi kunne 
mødes efter hans ferie, gik det hele op i en højere 
enhed.

Vi var i fuld gang med montagen i Kalundborg Avi-
sta Oil, så jeg kendte jo en del mennesker allerede, 
og jeg havde også haft en del møder i Fredericia.

Jeg blev ansat i Aalborg afdelingen og havde også 
lært afdelingen af kende, før vi tog afsted til Ham-
burg. Vi startede i Aalborg, og Hans (afdelingsleder) 
havde sørget for morgenmadscomplet, og efter-
hånden som bussen blev fyldt, mødte jeg mange 
nye ansigter, der kom på fra Aarhus og ned efter.

Hamburg og dele af byen har jo danske rødder, 
så det var meget spændende, om man kunne se 
forskel fra dengang Danmark havde indflydelse 
igennem hertugdømmerne Nord- og Sydslesvig før 
1864.

Det var et dejligt centralt hotel. Man fristes til at 
sige typisk tysk, for alt var i orden med hyggelig bar 
og kaffemaskiner, så man bare kunne forsyne sig. 
Aftensmaden fik vi serveret på et lokalt bryghus, 
hvor der var rigeligt med øl og god mad, kylling, 
pølser osv.

Næste morgen stod på en tur til Operahuset ved 
havnen. Spændende byggeri, der, som ofte set ved 
offentlig byggerier, var blevet dyrere at bygge end 
budgetteret. Derefter havnerundfart og afslutning 
af dagen med en 20 års jubilæumsmiddag på en 
havnerestaurant nær Reberbahn, som jo også er 
en rest fra den danske kultur, rebslagerbanen.

Efter middagen blev vi rystet sammen på hotellet. 
PE havde fået hotellet til at åbne baren - de bar-
tendere glemmer ikke den aften, for jeg tror vi tøm-
te alle flasker, der fandtes på hotellet. Det betød 
også, at der var ledige sæder på rundturen i bus-
sen næste morgen.

Mandag havde jeg glædet mig til at se Airbus fa-
brikkerne. Det var en fantastisk oplevelse. Tænk, at 
det er rentabelt at bygge et fly i fire lande; England, 
Frankrig, Spanien og Tyskland og dernæst at få det 
samlet til et helt fly et sted, hvortil de enkelte dele 
er transporteret i fly eller med skib.

Det var en rigtig god tur til Hamburg og en god 
måde at lære flere kolleger fra andre dele af PE at 
kende.”

Claus Danielsen, Projektleder/Projektingeniør
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• Ansættelser/fratrædelser. Her hilser man
på de nye medarbejdere, som er blevet
ansat siden sidste personalemøde, og siger
farvel til medarbejdere, som stopper ved PE

• Gennemgang af strategiplan
• Kvalitetssystemet: nyt og/eller ændringer
• Regnskab: hvordan ser tallene ud for afdel- 

ingen og for PE generelt. Her italesættes
også, om budgettet kan overholdes

• Igangværende opgaver og kommende
tilbud og leads

• Snak rundt om bordet (information medar- 
bejderne imellem og fra medarbejder til led- 
else). Her skiftes medarbejdere til at viden-
dele om deres igangværende projekter

• Hver anden gang afsluttes med et lille
arrangement bestående af spisning og en
aktivitet. Disse arrangementer er frivillige
at deltage i. Man betaler selv tiden, mens
PE betaler arrangementet

Der afholdes fire personalemøder i alle afdelinger i løbet af kalenderåret med info omkring, hvor-
dan det går i PE. Der er mødepligt, og møderne foregår i arbejdstiden. De indeholder følgende 
emner:

INSPRATION

Generelt bliver alle medarbejdere informeret om alt, der sker i PE, både pr. mail og på de 
forskellige personalemøder.

Medarbejderne bliver informeret, når der kommer nye ordrer i huset, eller når der er 
ved at blive udarbejdet nye kundekontakter.

Er der en kunde, der roser en medarbejder, får medarbejderen rosen, men bliver også 
rost ved det næstkommende personalemøde.

I de forskellige pressemeddelelser roser direktør Poul B. Jakobsen altid medarbejdernes 
faglige og fleksible tilgang til de forskellige opgaver. Kommer der en pressemeddelelse, 
bliver medarbejderne informeret.

PERSONALEMØDER

HISTORIER, SOM DELES MED 
MEDAREBEJDERNE
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INSPRATION

Nogle af de historier, der bliver delt med medarbejderne, er de grønne projekter, vi  
arbejder med i PE. Vi er bevidste om, at vi har et medansvar for den verden, vi lever i.

I disse grønne projekter kan der være flere medarbejdere, der er involveret, og i løbet 
af projekterne bliver resten af PE informeret om, hvad projektet går ud på, hvordan det 
påvirker miljøet, og hvordan projektet forløber.

Klik på billedet for at se videoen om det grønne projekt ”Power2Met”

https://youtu.be/qWok6uKPhQQ
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INSPRATION

PE MED I FRONT I DEN GRØNNE OMSTILLING

”Over de sidste 2½ år har PE været med 
helt fremme i udviklingen af én af de tekno-
logier, der forventes at komme til at spille 
en stor rolle ifm. reduktion af udledning af 
CO2; nemlig den såkaldte Power2X tekno-
logi.

Man har på det sidste næsten ikke kunnet 
åbne en avis eller se en nyhedsudsendelse 
uden at høre om dette begreb, der står 
for omdannelsen af elektricitet til en eller 
anden form for gasformig eller flydende 
brændsel.

Tilbage i 2018 indledte PE et samarbejde 
med Afdelingen for Energiteknik på Aalborg 
Universitet, hvor man gennem analyser af 
fremskrivninger af energipriser og ud-
bygningen af biogassektoren i Danmark 
havde konkluderet, at det i begyndelsen af 
2020’erne ville blive økonomisk attraktivt 
at producere methanol fra CO2 i biogas og 
brint fra elektrolyse af vand.

PE har i denne sammenhæng stået for en 
række spændende delopgaver:

• Identifikation af reaktionskinetikken for
syntese af methanol

• Valg af procesbetingelser, der er op-
timale for den anlægsstørrelse, som
vurderes at være relevant for netop
biogasanlæg

• Conceptual Design af anlægget
• Basic og Detailed Engineering
• Teknisk indkøbsarbejde
• Start-op supervision

En del af dette arbejde blev udført for Aal-
borg Universitet, og en stor del blev udført 
med støtte fra EUDP som en del af et kon-
sortie, der modtog et 2-cifret millionbeløb i 
støtte.

Da anlægget i juni i år producerede det 
første methanol, var dét det første anlæg 
uden for laboratoriet i Danmark til at de-
monstrere en Power2X teknologi i praksis.”

Claus Christiansen, Director, Energy & 
Renewables
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INSPIRATION

”Tilbage i 2018 indgik PE et partnerskab med 
10 andre selskaber om - i et EUDP regi - at 
opføre et demonstrationsanlæg til fremstilling 
af methanol ud fra vindmøllestrøm og CO2. 
Økonomien var ikke videre attraktiv, men alle 
så nogle perspektiver i en god sag og noget, 
som på sigt kunne blive til noget mere. Vi 
taler om det første demonstrationsanlæg 
uden for laboratoriet af Power2Met i 
Danmark.

Forud havde der været et forprojekt og 
konstruktion af en reaktor, som må betegnes 
som hjertet i processen.

Vi skulle lave detailed engineering og specifi-
cering af udstyr til methanoldelen af anlæg-
get. Udover dette blev det udvidet til også at 
omfatte indkøb, montage og tilsyn på Aalborg 
Universitet.

Projektteamet hos PE bestod fast af en 
kollega, der stod for processen og simule-
ringsberegning, P&ID og forberedelse til idrift-
sættelse af anlægget. Selv stod jeg for udstyr 
og mekanisk design, samt tilbud og montage 
tilsyn. Øvrige deltagere blev tilknyttet efter 

FREMSTILLING AF METHANOL FRA VINDMØLLESTRØM

behov til at tegne layout, udføre reaktorkon-
struktion og ATEX, review og CE-mærkning 
og beregning af sikkerhedsventiler. Det har 
været vigtigt, at vi fagligt har kunnet kom-
plementere hinanden, når der var behov for 
dette, og dette må absolut siges at være PE’s 
styrke.

I foråret blev anlægget startet op under 
supervision af PE, og Re: Integrate gik på 
landets TV i bedste sendetid, hvor anlægget 
blev præsenteret som det første i Danmark.

Næste skridt for PE er deltagelse som 
engineering leverandør i et nyt og større an-
læg i Midtjylland. Det forventes at påbegynde i 
dette efterår.

Det har været en spændende opgave for fir-
maet og for os projektdeltagere, hvor vi også 
har været med i front globalt. Med de nye 
store visioner omkring Power2Met omkring 
København må vi med denne reference place-
re os godt.”

Ove Mosgaard
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PE er et af landets største rådgivende ingeniørfir-
maer indenfor procesindustrien. Vi er hele tiden på 
udkig efter nye, dygtige og engagerede medarbejd-

ere, som brænder for det, de laver.

REKRUTTERING
Vi håndterer selv alle rekrutteringer. For en virk-
somhed, hvis succes i dén grad afhænger af vores 
medarbejdere, er det utrolig vigtigt, at vi får ansat 
den rigtige kandidat første gang.  

Vi sætter krav om, at vores kandidater både pas-
ser ind fagligt og personligt, og at deres personlige 
værdisæt reflekterer det, vi selv står for. Vi sikrer 
os dette via to jobsamtaler, hvorigennem vi får et 
rigtigt godt indblik i kandidatens personlighed og 
faglighed. 

Inden en rekrutteringsproces sættes i gang, gen-
nemfører afdelingslederen en jobanalyse, således 
at den profil, som søges, passer ind i afdelingen og 
PE, samt bidrager med både deres faglige såvel 
som menneskelige egenskaber.

Under rekrutteringsprocessen gennemlæser både 
afdelingslederen og HR ansøgningerne og udvælger 
kandidater til samtale. Den første samtale foregår i 
den afdeling, medarbejderen skal ansættes i.

ANSÆTTELSE 
OG VELKOMST

Det er ingen hemmelighed, at 
det er vores stab af dygtige og 
engagerede medarbejdere, der 
gør PE til en attraktiv virksom-
hed for både medarbejdere og 
kunder
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ANSÆTTELSE OG VELKOMST

Går vedkommende videre i rekrutterings-
processen, vil den næste samtale foregå på 
hovedkontoret i Fredericia, hvor både COO 
Mogens, kandidatens kommende afdelings-
leder og HR er til stede.

Inden anden samtale har afdelingslederen 
haft kontakt med en eller flere fra referen-
celisten. Her lægger vi især vægt på at 
vurdere ansøgerens personlige karakter-
træk som engagement, fleksibilitet og 
loyalitet. 

Er jobsamtalerne vellykkede, bliver ansøg-
eren kontaktet personligt med et tilbud om 
ansættelse. Går kandidaten ikke videre, vil 
vedkommende få afslaget pr. telefon af HR, 
så vedkommende har mulighed for at stille 
spørgsmål til afslaget.

Vores rekrutteringsproces afspejler vores 
image over for omverden.

MEDARBEJDER
KRITERIE
• Faglig ærekær med en bred viden

inden for sit fagområde
• Levere høj kvalitet til aftalt tid
• Gode samarbejdsevner og troværdig
• Omstillingsparat og god til at opsøge

ny viden og omsætte viden til praksis
• Mestre både at arbejde selvstændigt

og være en del af et team
• God forretningsforståelse
• Trives med at arbejde eksternt i andre

virksomheder
• Trives med nye opgaver og krav
• En god ambassadør for firmaet

HVAD FIRMAET KAN 
TILBYDE
• Mulighed for udfordringer både på det

faglige og personlige plan
• Store variationer i opgaver
• Frihed under ansvar
• Et job med mange berøringsflader på

tværs af fagområder og brancher
• Mulighed for faglig udvikling gennem

sparring med kompetente kolleger
• Mulighed for opkvalificering af uddan-

nelse/efteruddannelse
• Organisk organisation med uformel

omgangstone, og hvor man hjælper
hinanden

• Mulighed for etablering af netværk af
samarbejdspartnere

PREBOARDING
I den tid, der går fra, at en ny medarbejder 
har underskrevet sin kontrakt til den første 
arbejdsdag, er det vigtig, at vedkommende 
får et tilhørelsesforhold til PE. Samtidig vil vi 
gerne sikre os, at vedkommende ikke føler 
sig ”Palle alene i ingenmandsland”.

Derfor sender den leder, som har ansat 
den nye medarbejder, en mail senest en 
uge efter kontrakten er underskrevet, hvori 
han byder vedkommende velkommen i 
afdelingen.
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ANSÆTTELSE OG VELKOMST

I mailen er der et billede af alle medarbejderne i afdelingen, så den nye allerede kan sætte ansigt 
på sine nærmeste kollegaer. Samtidig er der også en henvisning til læsning af PE’s kulturprofil.

Den nye medarbejder bliver bedt om at udfylde et skema med en præsentation af sig selv. Denne 
præsentation bliver sendt rundt i en mail fra lederen til alle i PE, hvor den nye medarbejder bliver 
præsenteret og budt velkommen i ONE TEAM.

Senest en uge inden første arbejdsdag sender lederen en ny mail til den nye medarbejder med 
en plan for den første tid. Her står der bl.a. tidspunktet for, hvornår vedkommende skal starte, 
hvem der tager imod, og hvad der skal arbejdes med. Samtidig er der også henvisning til en 
video, hvor lederen og nogle af arbejdskollegerne i afdelingen fortæller lidt om det at arbejde i PE, 
værdierne og den kultur, der er.

Inden den nye medarbejder starter, er der sørget for, at medarbejderen er blevet booket i sin 
kalender til:
• Introdag på hovedkontoret i Fredericia senest 14 dage efter start
• Opfølgningssamtale efter 2½ måneds ansættelse
• Personalemøder i afdelingen resten af året
• Sociale arrangementer som sommerudflugt og julefrokost

Skulle der være et arrangement i afdelingen eller for hele PE, inden den nye medarbejder starter, 
vil vedkommende også blive inviteret med til det.

Samtidig er en kollega blevet bedt om at sørge for, at den nye kollega kommer med til frokost, 
morgenbrød, og generelt hvordan vi begår os i PE.

Inden opstart har lederen sørget for, at alt (mobil, computer med de programmer, som vedkom-
mende skal bruge, visitkort, skrivebord og stol) er klar, så vedkommende føler sig velkommen.
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VELKOMMEN TIL NYE 
MEDARBEJDERE

Den første periode er vigtig for, hvordan en 
medarbejder falder til. Derfor møder medar-
bejderen den første dag sin afdelingsleder, den 
arbejdskollega, som skal hjælpe den nye i gang, 
og får en introduktion til de kollegaer, som er 
hjemme på kontoret. 

I løbet af den første måned kommer medar-
bejderen på introduktionsdag på hovedkontoret 
i Fredericia, hvor denne hilser på de medar-
bejdere, som er på kontoret. I løbet af dagen 
har medarbejderen en snak med Poul, som 
fortæller om PE’s historie, værdier og mål. 
Salgs- og marketingafdelingen informerer om 
markedsføring, og hvad det betyder at arbejde 
på den måde, som PE gør.

Bogholderiet informerer om timeregistering, 
rejseafregning og procedurer omkring firmabil, 
mobil etc. Kvalitetskoordinatoren introducerer 
vores kvalitetssystem (ISO 9001:2015), og 
vores CAD- og Inventor-ansvarlige introducerer 
tegneprogrammer. Medarbejderen får også 
information omkring de bløde værdier og trivsel 
i PE af den HR-ansvarlige.

Inden for de første tre måneder har medar-
bejderen en opfølgende samtale med sin af-
delingsleder. Her er der mulighed for uforstyr-
ret at drøfte, hvordan det går, om gensidige 
forventninger er blevet indfriet, og om der er 
områder, hvor der skal ske ændringer eller 
yderligere opfølgninger. 

ANSÆTTELSE OG VELKOMST
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ANSÆTTELSE OG VELKOMST

OPBYGNING AF NY PHARMA AFDELING

”Efter 21 år i Pharma industrien fik jeg i foråret 
2019 muligheden for at være med til at opbyg-
ge et nyt forretningsområde inden for Pharma i 
Process Engineering.

Det, der tiltalte mig ved PE, er, at det er en 
entrepenant virksomhed med en flad ledelses-
struktur, hvor der er kort vej fra beslutning til 
handling. Derudover har PE sine rødder i indu-
stri, kemi og food & biotech, hvilket betyder, at vi 
har en omkostningsforståelse, som ingeniørvirk-
somheder, der er født i Pharma, ikke nødvendig-
vis har. Medarbejderne hos PE har i det daglige 
mulighed for at bruge deres faglighed bredt, 
hvilket giver en interessant og varieret hverdag.

Som tidligere ansat i Pharma industrien har jeg 
selv generelt savnet en mere nuanceret tilgang 
fra ingeniørvirksomheder, der arbejder i indu-
strien ift. omkostningsbevidsthed. Vi skal i sidste 
ende huske, at medicin skal være sikker og til at 
betale for patienterne.

PE gav mig muligheden for at sætte retning 

for opbygning af et Pharma forretningsområde 
baseret på omkostningsbevidsthed ift. tekniske 
løsninger og projektprocesser. Dette sker i 
praksis, ved at PE som udgangspunkt altid 
anbefaler:

• Tidssvarende robuste tekniske løsninger
• Integration af kvalitetssikring og kvalificering

”Test Right Once”
• Åben på-forkant-dialog omkring tidsforbrug

og omkostninger

Min hverdag i PE er på mange måder meget 
mere varierende, end da jeg arbejdede i Pharma 
industrien. I det daglige arbejder jeg med strate-
gi, hjemmeside, kundebesøg, medarbejd-
erledelse og projektledelse.

For mig har det betydet, at jeg i en moden alder 
har fået et helt nyt motiverende perspektiv på 
mit arbejdsliv, hvilket PE har givet mig en unik 
mulighed for at få.”

Jens Ole Petersen, Director Pharma Section
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BRANDING AF NYE 
MEDARBEJDERE

Som en del af introduktionen bliver nye medar-
bejdere fotograferet. Billederne bliver brugt til 
vores intranet, hjemmeside og til annoncering 
på forskellige medier, samt i medarbejderens 
mailsignatur.

Vi har en fast procedure for, hvordan vi 
markedsfører nye medarbejdere. 

Vi skriver blandt andet en pressemeddelelse 
til forskellige medier, annoncerer online på 
kanaler som vores hjemmeside, og så spreder 
vi budskabet på LinkedIn og Facebook, samt i  
fagblade.

ANSÆTTELSE OG VELKOMST

NY ANSÆTTELSE HOS PROCESS ENGINEERING A/S

Henrik Goldschmidt har stor erfaring inden 
for farmaceutisk industri, hvor det primært 
har været opgaver omkring de GMP-kritiske 
forsyningssystemer med sterilt vand, ren 
damp og medicinske gasser, som han har 
arbejdet med.

I farmaceutisk industri er GMP i højsædet, 
og derfor har Henrik også stor erfaring 
inden for commissioning, kvalificering af 
anlæg og kendskab til lægemiddelstyrelsens 
krav.

Henrik har speciale i:
• GMP-kritiske forsyningssystemer
• Vandbehandling
• Sanitært design

Øvrige kvalifikationer:
Henrik Goldschmidt styrker Process Engineerings kompetencer inden for kemiske en-
hedsoperationer, damp/kondensat anlæg, svejsning i rustfristål og køle- og frostlager.
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ANSÆTTELSE OG VELKOMST

ANSAT SOM COO I ET INGENIØRHUS

”Allerede tilbage i oktober 2018 begyndte jeg mit samarbejde med Process 
Engineering - i første omgang som tilknyttet ekstern konsulent. Ca. to uger efter jeg 
mødte Poul og Jørn i Fredericia og underskrev tilknytningsaftalen, stod jeg i Irland, 
udlejet som Process & Commissioning Manager til TINEs nye mejeri i Mogeely/Irland. 
Det, at der er meget kort fra beslutning til handling, er i øvrigt noget af det, der kende-
tegner ånden i Process Engineering.

Som tiden skred frem, talte jeg nogle gange med Poul om fremtiden. Ikke noget kon-
kret, men bare løse tanker om fremtiden. Henover sommeren 2019 mødtes vi under 
en af mine ture hjem til Danmark, og her var det pludselig noget mere konkret, hvad 
Poul havde i tankerne. I løbet af efteråret og vinteren blev vi enige om, at det nu nok 
kunne gå hen at blive en udmærket løsning, hvis jeg blev ansat som COO. Jeg færdig-
gjorde min opgave i Irland og startede i min nye stilling i januar 2020.

Ét er at starte i et nyt firma, men at det så samtidig er som COO i et decideret ingen-
iørhus, det tilføjer lige lidt yderligere sommerfugle til ligningen.
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ANSÆTTELSE OG VELKOMST

I de første to uger havde Poul introduceret mig i alle afdelinger. Vi kørte simpelthen 
rundt og besøgte alle afdelingerne. Jeg kan uden at blinke sige, at jeg fik en fantastisk 
modtagelse i alle afdelinger - jeg følte mig simpelthen velkommen fra dag 1.

Ret hurtigt begyndte jeg at besøge afdelingerne mere systematisk rundt omkring i 
Danmark. Det har altid været meget vigtigt for mig at lære de mennesker, jeg arbejd-
er sammen med, at kende så godt som muligt. Det kræver, at jeg er til stede sammen 
med dem i dagligdagssituationer.

Snart gik det dog også op for mig, at Process Engineering er en meget kompleks 
”størrelse”. Der er stort set ikke den type opgave inden for procesindustrien, vi ikke 
arbejder med - og det er endda i meget bred forstand. MEN det er jo netop dét, der 
gør det hele så sjovt og udfordrende.

Så kom Covid-19 buldrende ca. tre måneder, efter jeg var startet hos PE. Det var en 
mavepuster for hele PE, og jeg måtte helt naturligt træde lidt i baggrunden og lade 
Poul styre slagets gang. Jeg var jo ret beset stadigvæk ny i min læreplads.

Henover forår og sommer, der pga. Covid-19 voldte meget hovedpine, begyndte jeg 
at arbejde en del med strukturer og systemer i virksomheden. Det kræver jo, at man 
kender til, hvad der findes, før man kan ”kloge” sig på vejen fremadrettet. Igen har jeg 
fået et helt fantastisk og anerkendende modspil (og opbakning) af hele ledergruppen 
og virksomheden generelt - og selvfølgelig også fra Poul.

Nuvel, jeg føler mig sikker i min sag, når jeg siger, at alle, der kender Poul, nok kan 
nikke genkendende til, at Poul jo gerne ytrer sig højlydt om det, han mener - og det er 
positivt ment. Det er jo netop dét, der kendetegner PE og er selve ånden i virksom-
heden: Sig din mening og stå ved den.

Her snart 11 måneder efter, jeg startede, er vi nu i anden bølge af Covid-19, og vi har 
alle på en eller anden måde lært at manøvrere i denne her nye virkelighed. Men vi er 
jo langt fra normalen.

Tak for en dejlig modtagelse.”

Mogens Olesen, COO
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FRATRÆDELSE
I de situationer, hvor en medarbejder selv har 
sagt sin stilling op, gennemføres en fratrædel-
sessamtale med afdelingslederen. Samtidig 
udfylder medarbejderen et spørgeskema, som 
denne fremsender til HR. Disse to tiltag er 
medvirkende til løbende at kunne analysere og 
forbedre vores arbejdsmiljø. 

Af de medarbejdere som gennem tiden har 
valgt at opsige deres stilling ved Process 
Engineering, er flere vendt tilbage til virksom-
heden efter nogle år, hvilket vi er enormt glade 
for.

I de 20 år hvor Process Engineering har 
eksisteret, har vi kun haft få afskedigelser. 

Der har været enkelte situationer, hvor vi har 
været nødsaget til at opsige en medarbejder 
enten på grund af manglende opgaver inden-
for medarbejderens fagområde eller grundet 
mangler ved medarbejderens faglighed. I for-
bindelse med Covid-19 har vi for første gang i 
firmaets historie været nødsaget til at reduce-
re i medarbejderstaben.

ANSÆTTELSE OG VELKOMST

    Spørgeskema til når en medarbejder opsiger sin stilling 

Håber du vil udfylde spørgeskemaet så ærligt som muligt for dine svar er medvirkende til, at firmaet kan 

blive bedre til at rekruttere og fastholde medarbejder.  

Spørgsmål Svar 

Hvad er årsagen til, at du vælger at opsige din 

stilling 

Klik her for at angive tekst. 

Hvordan har samarbejdet mellem dig og 

afdelingslederen været 

Klik her for at angive tekst. 

Hvordan har samarbejdet mellem dig og 

arbejdskollegaerne været 

Klik her for at angive tekst. 

Hvordan synes du dine muligheder for 

efteruddannelse og udvikling har været 

Klik her for at angive tekst. 

Har dine arbejdsopgaver svaret til dine 

kvalifikationer 

Klik her for at angive tekst. 

Hvis du skulle ændre nogle ting på afdelingen 

(firmaet), hvad skulle det være 

Klik her for at angive tekst. 

Vil du anbefale andre til at søge en stilling ved 

firmaet 

Klik her for at angive tekst. 

Andre bemærkninger Klik her for at angive tekst. 

Navn: Klik her for at angive tekst. dato: Klik her for at angive tekst.
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Den øverste ledelse og den enkelte leder informer-
er medarbejderne på flere måder. På den måde 
fremmer vi en transparent kultur og sikrer, at alle 

er informeret om, hvad der sker i PE.

Information ved nyansættelse

Når en ny medarbejder ansættes, sender afdel-
ingslederen en intern mail rundt ca. en uge før 
medarbejderens startdato med en introduktion af 
den nye kollega, samt en kort beskrivelse af hvilke 
faglige kvalifikationer vedkommende bidrager med. 
Hvis vi kender detaljerne omkring den nyansattes 
kommende opgave, vil dette også fremgå af mailen.

Information i dagligdagen 

Medarbejdere, der arbejder på kontoret i en af 
vores afdelinger, bliver løbende informeret om ny-
heder enten direkte (mundtligt) eller pr. mail. Med-
arbejdere, der arbejder fra vores kundes domicil, 
får ligeledes løbende informationer pr. mail. 

Derudover kontakter vores afdelingsledere dem 
enten pr. telefon, mail eller Skype med ca. en til 
to ugers mellemrum for at høre, ”hvordan det går”. 
I den snak opfordres de ligeledes til at ringe eller 
skrive til afdelingslederne, hvis der opstår situation 
er, som ikke kan vente til den periodiske samtale.

I år er direktøren Poul begyndt igen at sende en 
månedlig mail ud til alle i PE, omkring hvordan det 
går med virksomheden. Det har været særlig vig-
tigt i år at informere medarbejderne om corona-

INFORMATION
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INFORMATION

situationen, og hvordan PE agerer. Samtidig 
har den enkelte leder haft endnu mere fokus 
på at kommunikere og informere sine medar-

bejdere i det daglige.

Intranet

Alle vores computere startes op på en side, 
som indeholder vores QA system og intranet. 
Således er disse det første. vi ser om morge-
nen. På Intranettet bliver der skrevet diverse 
nyheder og informationer, men samtidigt 
sender ledergruppen mails ud til hele virksom-
heden med diverse nyheder og informationer, 
når det er relevant. 

Projektmøder

Der afholdes jævnligt projektmøder, når der 
arbejdes i projektgrupper og ved længere-

varende projekter. Disse møder fungerer som 
en information medarbejderne imellem og giv-
er alle deltagere et overblik over status på den 
pågældende opgave.

Første kundemøde

Når en medarbejder skal udstationeres hos en 
ny kunde, eller hvis en eksisterende kunde ikke 
kender medarbejderen, deltager vores afdel-
ingsleder ved det første møde med kunden for 
at præsentere PE bedst muligt, assistere med-
arbejderen i mødet og hjælpe med at afstem-
me forventninger til projektet med kunden. 

Dette møde sikrer desuden, at både afdelings-
lederen og medarbejderen har overblik over, 
hvilke aftaler der er indgået med kunden, så 
projektet kan påbegyndes uden misforståelser, 
og PE kan påbegynde arbejdet som ONE TEAM.
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Hos PE værdsætter vi åben og ærlig kommuni-
kation og vores medarbejdere har derfor rig 
mulighed for at stille spørgsmål eller give feed-
back til ledelsen. Dette kan enten ske under et 
af vores projekt- eller personalemøder, men det 
kan også ske under MUS samtalen eller ved 
direkte henvendelse til en af vores afdelingsled-
ere eller en repræsentant fra ledergruppen.

Medarbejderne ved PE bliver involveret i mange 
forskellige ting, som har indflydelse på deres 
dagligdag, arbejde og ikke mindst trivsel. Når 
der skal flyttes ind i nye lokaler eller rundt i 
afdelingen, bliver medarbejderne i den enkelte 
afdeling inddraget. 

Medarbjederne er medbestemmende til, hvor-
dan kontorerne skal indrettes, og hvem der skal 
sidde hvor. Det sidste sted, hvor medarbejderne 
er blevet inddraget i løbet af det sidste år, er i 
Sorø, hvor medarbejderne var inddraget lige fra 
begyndelsen med selve indretningen og indkøb 
til de nye lokaler.

Skal der afgives tilbud, bliver medarbejderne ind-
draget, da det er deres faglighed, kunden efter-
spørger. Dette sker i samråd med lederne og 
salgsafdelingen. Alt efter hvor komplekst et 
tilbud er, kan medarbejderen selv holde tilbuds-
møde med kunden.

INVOLVERING
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INVOLVERING

INVOLVERING I SALGSARBEJDET

”Medarbejderne i Process Engineering er en meget væsentlig del af salgsarbejdet, da 
det jo bl.a. er deres kompetencer, som kunden efterspørger. Det kan være i en enkel 
opgave med en medarbejder, hvor medarbejderens CV danner baggrund for at tilbyde 
en ydelse til en kunde, og det kan være ved større opgaver, hvor et team af medarbejd-
ere indgår, for at vi som virksomhed kan tilbyde os til at løse et større projekt for en 
kunde.

I begge tilfælde er medarbejderne med til at vurdere opgaverne og hvilke kompeten-
cer, der er nødvendige. Medarbejdernes input til tilbudsarbejdet er med til at sikre, at 
vi har gennemsigtighed i, hvad kunden kan forvente af et samarbejde med Process 
Engineering.”

Jørn G. Pedersen, Salgsdirektør

Ved forbedring af vores ISO-system bliver for-
skellige medarbejdere inddraget, da det er 
dem, der skal arbejde med de forskellige pro-
cesser i systemet. Det samme kan være i for-
bindelse med interne kurser. Her er der en 
medarbejder og en leder, der er tovholder til 
at få lavet en dagsorden for kurset og evt. ind-
drage en ekstern underviser.

MUS

Hvert år i 3. & 4. kvartal afholdes der MUS-
samtaler med alle medarbejdere. Her bruges 
der et samtalehjul, som både medarbejderen 
og afdelingslederen kan plukke de emner ud, 
som de vil drøfte med MUS samtalen. Samtidig 
gennemgås både kompetence-matrixen, ens 

CV ved PE og strategien for PE fremadrettet.

Udvikling

Som medarbejdere har vi selv indflydelse på 
vores faglige udvikling. Bl.a. i forbindelse med 
MUS-samtalerne, men vi kan altid komme med 
input til hvilke kurser både internt som eks-
ternt, der kunne være godt for ens faglighed 
ved PE. 

Vi kan også komme med idéer omkring nye ind-
satsområder. Generelt er ledergruppen lydhør 
overfor vores idéer. I PE har vi en kompetence-
matrix, hvor vi alle kan se, hvad den enkelte 
kollega har af kompetencer.
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INVOLVERING

Opgaver

Når vi arbejder fra kundens domicil, kan det 
være, at en kunde har planer om nye projekter. 

Her tager den udsendte medarbejder kontakt 
til sin afdelingsleder, som håndterer den videre 
dialog med kunden omkring de nye tiltag. Som 
udgangspunkt udarbejder vores udstationere-
de konsulenter ikke tilbud på nye opgaver, men 
overlader denne opgave til salgsafdelingen eller 
afdelingslederne, der dog udarbejder tilbuddet i 
samarbejde med medarbejderne. Medarbejd-
erne må selv udarbejde tilbud til projekter un-
der et vist beløb.  

Ledergruppen involverer medarbejderne ved at 
spørge dem til råds, når der kommer henvend-
elser omkring opgaver, som disse har erfaring 
med. 

Når vi arbejder ude ved kunder, er det med-
arbejderne, som har dialogen med kunden og 
eventuelt leverandører omkring projektet. De 
kan til enhver tid få hjælp fra ledergruppen.

Arbejdsmiljøorganisation og udvalg 
ved PE

PE har en arbejdsmiljøorganisation (AMO) og 
et arbejdsmiljøudvalg (AMU), hvor repræsen-
tanter for medarbejdere og ledelsen samar-
bejder for at sikre et godt fysisk og psykisk 
arbejdsmiljø. 

Udvalgets funktion er beskrevet både i vores 
Personalehåndbog og i vores kvalitetssikrings-
system, som alle har adgang til. Desuden infor-
meres medarbejderne løbende om resultater 

af udvalgets arbejde. 

Klik på billedet for at se videoen om kursus og videndeling i PE

https://youtu.be/unzd5TFDJG8
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INVOLVERING

AMU/AMO I PROCESS ENGINEERING

”I Process Engineering A/S er vi naturligvis 
meget opmærksomme på vores ansatte og 
deres arbejdsmiljø og -sikkerhed.

Organisering

Med fem kontorer fordelt i Glostrup, Sorø, 
Fredericia (hovedkontoret), Aarhus og Aalborg 
har vi valgt at lave to arbejdsmiljøudvalg (AMU); 
et der dækker Sjælland (Glostrup og Sorø afdel-
ingerne) kaldet ”Øst” og et der dækker Frede-
ricia, Aarhus og Aalborg kaldet ”Vest”. Hver 
af de to udvalg består af en medarbejdervalgt 
repræsentant og en afdelingsleder. De valgte 
gennemfører den obligatoriske uddannelse 
senest tre måneder efter, de er blevet valgt.

Hvert arbejdsmiljøudvalg holder som minimum 
fire årlige møder med efterfølgende udarbejdel-
se af referat.

Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) består af 
to arbejdsmiljøudvalg, samt direktøren for 
Process Engineering. Der afholdes minimum 
ét møde om året i arbejdsmiljøorganisationen 
med efterfølgende referat fra mødet.

ArbejdsPladsVurdering (APV)

Alle afdelinger har lavet APV, og der er efter-
følgende udarbejdet en prioriteret handlings-

plan. Prioriteringen er primært lavet ud fra 
to kriterier; dels vigtigheden (det vil sige, hvor 
stort er problemet) og dels antallet af medar-
bejdere, der har beskrevet samme problem.

Handlingsplanen indgår som en naturlig del af 
hverdagen, når der skal laves tiltag til forbed-
ringer.

Nyansatte udarbejder en APV efter prøvetid-
ens udløb, så de har mulighed for at danne sig 
et indtryk af arbejdspladsen. Hvis der flyttes 
lokaler, indretningen bliver ændret eller lignen-
de, udarbejder de involverede en ny APV. Ellers 
bliver der udarbejdet en ny APV hvert tredje år.

Integration af arbejdsmiljø og -sikkerhed 
i løsninger til vores kunder

Process Engineering fokuserer meget på, at 
arbejdsmiljø  og -sikkerhed opfylder lovens krav 
i de løsninger, vi udarbejder til vores kunder, 
herunder eventuelt overholdelse af kunders 
specifikke krav.

Sådanne kundekrav skal overholdes i forbindel-
se med alle faser, som vi kan påvirke. Det gæld-
er i vores planlægning, design/konstruktion 
og udførelse af opgaven/projektet for kunden, 
såvel som for efterfølgende installationsarbejde 
og drift af procesanlæg hos kunden/slutbrug-
eren. Heri ligger også, at vi skal sikre overhold-
else af direktiver, normer og standarder i vores 
løsninger.

ISO 9001:2005

Alt vedrørende Arbejdsmiljø og -sikkerhed er 
implementeret og detaljeret beskrevet i vores 
ISO-system. De vigtigste elementer er ligeledes 
beskrevet i vores personalehåndbog.”

Hans Langhoff Nielsen, Afdelingsleder
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Vores medarbejdersammensætning består af 
uendeligt mange forskellige profiler – lige fra 
civilingeniører, teknikum- og diplom-ingeniører, 
maskinteknikere, produktionsteknologer, tek-
niske assistenter/tekniske designere og andre 
med relevante uddannelser og erfaring fra pro-
cesindustrien. 

Fælles for dem alle er, at de er yderst talent-
fulde inden for hvert af deres faglige område. 
Derfor har vores medarbejdere en stor grad af 
frihed, når det kommer til de opgaver, de løser 
og deres tilgang til dem. Typisk ligger hoved-
ansvaret for vores kundekontakt hos medar-
bejderen, mens afdelingslederen eller andre 
repræsentanter fra ledergruppen indtager en 
supporterende funktion.

Nye kundehenvendelser sker som regel til af-
delingslederen eller salgsafdelingen, som i så 
fald drøfter de nævnte opgaver igennem med de 
medarbejdere, som har erfaring eller de rigtige 
kompetencer til at rådgive om opgaven.

Vores medarbejderes ekspertise bliver dermed 
altid hørt i forbindelse med nye opgaver. Det er 
også typisk medarbejderen, der er ansvarlig for 
at afgrænse projektet med kunden og udarbejde 
tilbud på opgaven. 

Undtagelsen er ved store eller meget langvarige 
projekter, hvor repræsentanter fra ledergrup-
pen typisk bliver mere aktivt involveret.

Vi har mange kunder, som vi har løst opgaver 
for gennem mere end 15 år og også tilfælde, 
hvor den samme medarbejder har arbejdet for 
kunden i mere end 10 år. 

I disse tilfælde har medarbejderen selv en 
meget nær kontakt med kunden, men afdelings-
lederen holder stadig en overordnet kontakt 
med kunden.

INVOLVERING

MEDARBEJDER - den gode arbejdsplads
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INDDRAGELSE AF 
MEDARBEJDERE

”I takt med at Process Engineering 
vokser, bliver lokalerne også maksimalt 
udnyttet. I vores tilfælde i afdelingen i 
Sorø var vi blevet så store, at vores afdel-
ingsleder valgte, at vi skulle flytte til nye 
lokaler. Fra første dag blev alle afdeling-
ens medarbejdere involveret og fik tildelt 
en opgave vedrørende flytningen.

Jeg fik opgaven at tegne lokalet op, selve 
flytningen og sørge for indkøb til kontoret 
i samarbejde med vores afdelingsleder 
Peter Lindblom.

Vi startede med opmålinger af lokalerne, 
antal kontakter, køkken- og WC-facilitet-
er, hvorefter vores kontorudstyr blev 
tegnet ind. Derfra blev oplæg til placering 
af medarbejdere gennemgået, og hver 
enkelt kunne komme med ønsker.

Efter fremvisning af tegningen for Poul 
blev det endelige layout tegnet, og vi var 
nu klar til oprydning, pakning af flytte-
kasser og mærkning af borde, stole og 
reoler, som skulle med.

Dagen oprendte hvor flyttemændene 
kom med bil og løfteudstyr en sen fredag 
eftermiddag. Det tog tre timer, og så var 
det gamle kontor ryddet, og kontormøbler 
stod klar i de nye lokaler. Klar til mandag 
morgen, hvor vi alle skulle starte PC’er 
op.

Peter Lindblom og jeg havde gennem et 
stykke tid gået og talt om, at vi syntes 
ikke, at service skulle købes fra ny. Vi ville 
hellere, i ånd med firmakulturprofilen, 
støtte et godt formål, så der blev handlet 
ind i den lokale Røde Kors butik.

Nu sidder vi i et lækkert kontormiljø efter 
medarbejdernes fælles samtaler. Godt 
nok er servicen ikke ens, men det er vi 
som medarbejdere og personer jo heller 
ikke.

Det viser bare, at vi er et firma med plads 
til alle underordnet køn, farve, overbevis-
ning, religion, land osv.”

Annette V. Blaase, Teknisk Assistent
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SOCIAL HVERDAG

”Ledergruppen forsøger at inspirere os 
til at videreudvikle os rent fagligt. Det 
betyder, at tilbydes vi et kursus, så er vi 
ofte mere end en deltager, og vi deltager 
gerne fra forskellige afdelinger. Derpå 
kommer vi til at lære hinanden at kende 
på kryds og tværs af afdelinger, samt 
hvad den ene ikke kan huske fra kurset, 
kan den anden hjælpe med. De sørger 
også for, at vi er ONE TEAM, som hjælper 
hinanden, uanset hvilken afdeling man er 
tilknyttet. 

I PE har vi alle en åben og venlig adfærd 
overfor hinanden. Når vi møder ind om 
morgenen på de forskellige afdelingskon-
torer, hilser vi på hinanden. Er der en, der 
har haft ferie eller andet, spørges der ind 
til det.

Ledergruppen er beviste om, at når 
medarbejderne har det godt, smitter det 
både af på kulturen, PE og ikke mindst 
kunderne. Derfor deltager ledergruppen 
i den sociale snak på lige fod med andre i 
virksomheden. 

Dette giver et tydeligt signal til nye medar-
bejdere om, at en venlig, social men også 
professionel omgangstone er ønsket. Vi 
hjælper hinanden på kryds og tværs af 
afdelingerne, også her deltager Leder-
gruppen på lige fod med vi andre.  

Både PE og medarbejderne er bevidste 
om, at jo mere fleksible vi er, jo bedre 
kan vi agere ude ved kunderne og være 
omstillingsparate, hvis der skulle opstå 
situationer, som kræver hurtige beslut-
ninger.

Vores fleksible arbejdsvilkår bevirker, at vi 
ved, at kræver et projekt en ekstra ind-
sats, får vi timerne refunderet via afspad-
sering eller udbetaling. Vi bestræber os 
på, at der skal være plads til alle, uanset 
hvor den enkelte er henne i sin livscyklus, 
hvilket der bliver taget hensyn til i daglig-
dagen. Alle i PE er bevidste om, at faglig-
hed, nærhed og fleksibilitet er med til, at 
der bliver opbygget langvarige relationer 
til kunder.”

Peter Lindblom, Afdelingsleder/Maskin-
ingeniør
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Ankemulighed

Medarbejderne har altid mulighed for at 
påtale en utilfredsstillende arbejdssituati-
on. Det kan være, at en medarbejder får 
en opgave ved en kunde, som kræver en 
transporttid, der ikke er holdbar for med-
arbejderen i længden. I sådan et tilfælde 
prøver afdelingslederen, i samråd med de 
andre i ledergruppen, at løse problemet, 
fx ved at få en anden medarbejder til at 
overtage opgaven, lave en aftale med 
kunden om en fire-dages arbejdsuge eller 
mulighed for at udføre arbejdet fra kon-
toret en til to dage om ugen.

Skulle en konflikt opstå ude ved en kunde, 
prøver afdelingslederen at løse konflikten 
i samråd med medarbejderen og kunden. 
Hvis konflikten bunder i medarbejderens 
brug af timer, er det afdelingslederen, der 
tager dialogen og finder en løsning med 
kunden. 

Skulle der være en konflikt mellem to med-
arbejdere, løses denne af ledergruppen i 
samråd med medarbejderne. PE’s fokus 
på at være ONE TEAM og vores fokus på 
kollektivt at hjælpe hinanden bevirker, at 
konflikter medarbejderne imellem sker 
yderst sjældent. 

Skulle en konflikt opstå mellem en medar-
bejder og en afdelingsleder, vil vores direk-
tør Poul være den, der mægler i konflikten 
og søger at finde en løsning i samarbejde 
med parterne. Dette scenario har til dato 
ikke været aktuelt hos PE.

”Det, jeg finder spændende ved at arbejde 
ved PE, er variationen på opgaver og det 
faktum, at man fagligt bliver udfordret.

Der er stor fokus på vidensdeling og 
sparring. Man får følelsen af, at der altid 
er en, der kan hjælpe eller komme med et 
konstruktivt indspark. Slutteligt, så er der 
masser af faglig stolthed, og folk er stolte 
over at være hos PE.

Ledelsen gør meget ud af at skabe en god, 
innovativ arbejdsplads, hvor tillid og fælles-
skab er nøgleord. Vi medarbejdere bliver 
involveret i projekterne på en sådan måde, 
at vi får ejerskab af projekterne.”
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MOTIVATION AF MEDARBEJDERE

”Strategien er skrevet, visionen er klar. Fokus 
kan nu rettes mod motivation af medarbejdere, 
så vi opnår den fælles målsætning. Motivation 
er nødvendig, når vi skal påtage os en opgave, 
og lykkes med samme. Vi mennesker vægter 
hele tiden, hvad vi skal lægge flest kræfter/
motivation i.

Motivation er knyttet til vores følelser (positi-
ve og negative). Når medarbejdere trives og 
lykkes, resulterer det i arbejdsglæde. Vi skal 
som ledere lære medarbejderne at kende og 
ikke kun overfladisk. Det kræver, at dialogen 
mellem medarbejderen og lederen går i dybden 
og er detaljeret. Hos Process Engineering er vi 
fokuseret på den daglige dialog med medar-
bejderne, afholdelse af samarbejdsudviklings-
samtalen samt undersøgelse og udvikling af 
arbejdspladskulturen f.eks. gennem Great 
Place to Work, så vi kan fastholde og tiltrække 
de dygtigste medarbejdere.

I Process Engineering er lederne bevidste om, 
at de risikerer at trække motivationen væk fra 
medarbejderne, hvis vi selv løser udfordring-
erne frem for at lade medarbejderne finde 
løsningerne selv. Medarbejderne har mulighed 
for kvalificeret sparring via kommunikation og 
spørgsmål, hvori de selv finder svarene.

Medarbejderne i rådgiverbranchen motiveres i 
mere udpræget grad af den enkelte opgave
eller projekt og den skiftende dagligdag, sam-
menlignet med mange andre brancher. Motiva-
tionskriterierne ændres for den enkelte over tid 
i sammenhæng med livsomstændighederne. 
Dermed er arbejdet med motivation en løben-
de proces i dagligdagen hos Process Engine-
ering.”

Michael Hastrup Andersen, Director, Food & 
Biotech Section

”Motivationskriterierne ændres 
med livsomstændighederne. Der-
med er arbejdet med motivation 
en løbende proces i dagligdagen 
hos Process Engineering.”
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Hos PE går vi meget op i løbende at anerkende 
vores medarbejderes gode indsats og succeser 
gennem en række tiltag, som verbal anerkendelse, 
firmagaver og en lang række personalegoder.

Verbal påskønnelse

Ros og verbal påskønnelse af godt arbejde er en 
fast del af kommunikationskulturen hos PE. Ledel-
sen gør sig umage med at være gode eksempler, 
og i det daglige kan vi observere ros og påskøn-
nelse fra ledere, kollegaer og kunder, når det er 
relevant. 

En fast procedure er, at når et projekt afsluttes, 
evalueres der på projektet og kundens udtryk for 
tilfredshed med ydelsen. Denne procedure, som er 
en del af vores ISO 9001 2015, er også en mulig-
hed for at videregive ros til de udførende medar-
bejdere fra både kunden og ledelsen. Hvis en kunde 
kommer tilbage, og har et ønske om at bruge den 
samme medarbejder til en ny opgave, bliver dette 
også anerkendt.

Herudover er både Poul og vores afdelingsledere 
gode til at sende mails ud, hvor de påskønner vores 
arbejde, enten i forbindelse med specifikke projekt-
er, ved højtider eller når virksomheden opnår en 
milesten.

PÅSKØNNELSE
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GAVER OG ANERKENDELSE
Ved forskellige lejligheder giver vi gaver 
til medarbejderne, herunder fejringer af 
milepæle, højtider og forskellige mærke-
dage. Vores julegave og markering af 
medarbejderes mærkedage er nærmere 

beskrevet under afsnittet ”Fejring”. 

Sommer- og påskegaver

Til sommer eller påske har Poul ofte valgt 
at sende en fælles anerkendelse til alle 
medarbejdere, som en anerkendelse af 
et godt forår eller 1. halvår. Påskegaven 
inkluderer typisk et påskeæg, men ga-
vens størrelse eller indhold ligger ikke 
fast, og kan påvirkes af den foregående 
periodes succes. Uanset gavens størrel-
se er der altid tænkt på, at det skal være 
en gave, der kan deles med medarbejder-
nes familier.

Poul er som øverste leder meget bevidst 

om medarbejdernes indflydelse på virk-
somhedens resultater og sender derfor 
altid en besked med information om den 
foregående periode og anerkendelse af 
medarbejdernes indsats i forbindelsen 
med gaverne.

Fejring af Gazelleprisen

PE er blevet tildelt Gazelle prisen fem 
gange, og dette er hver gang blevet fejret 
i afdelingerne med stor ros og en flaske 
Gazelle-vin eller champagne, som medar-
bejderne har kunnet tage med hjem og 
dele med familien.

Fejring af større projekter

Får PE større projekter i hus, bliver disse 
fejret under et personalemøde i afdelin-
gerne med anerkendelse af indsatsen fra 
afdelingslederen, champagne og kranse-
kage.

PERSONALEGODER
Vi har flere former for medarbejdergoder, og 
vores medarbejdere er altid velkomne til at 
komme med forslag til personalegoder. Flere af 
vores personalegoder er nærmere beskrevet 
under Omsorg.

Frokostordning

Alle medarbejdere har mulighed for at tilmelde 
sig firmaets frokostordning, som bliver betalt 
over lønnen. Dette koster kun de 275 kr., som 

skattevæsnet forlanger. Vores frokostordning
 dækker også de medarbejdere, der arbejder 
ude ved kunder.

Gratis frugt og drikkevarer

I hverdagen har vi adgang til gratis frugt og 
drikkevarer i form af kaffe, te og sodavand. 
Får vi gæster er der mulighed for at bestille 
rundstykker, wienerbrød eller andet.
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Sundhedsordning

Vores sundhedsordning er nærmere beskrevet 
under Omsorg.

Rabataftaler

PE har lavet forskellige rabataftaler med diver-
se indkøbsforeninger, hvor medarbejderne har 
mulighed for at købe eks. maling og tøj billigere. 
PE har også lavet en aftale om medarbejder-
rabat med en optikerforening.

Skærmbriller

Har en af vores medarbejdere brug for skærm-
briller, betaler PE for en standardbrille. Ønsker 
medarbejderen ekstra i form af et specielt stel 
el. lign, dækker de selv den yderligere udgift.

Beklædning

Der er mulighed for i et vist omfang at få både 
skjorter og t-shirts i PE’s farver og med logo 
på. De medarbejdere, der arbejder ved kunder, 
kan desuden få termojakker, veste og hjelme 
med PE’s logo på.

PÅSKØNNELSE AF MEDARBEJDERE

”Som forholdsvis nyansat er det meget 
interessant at blive en del af organisa-
tionen i en privatejet virksomhed med en 
meget flad organisationsstruktur, som 
gør en stor indsats for, at de ansatte skal 
blive en del af ”familien” og komme til at 
agere som et ”One team”. Det er virkelig 
positivt at opleve den korte kommunika-

tionsvej og hermed også den korte tids-
horisont, som beslutninger bliver taget i.

Alle sociale arrangementer bærer præg 
af PE’s evne og vilje til at værdsætte og 
påskønne de ansatte. Arrangementerne 
giver alle god mulighed for opbygning 
af netværk, der kan fremme samhørig-
heden mellem de ansatte, og dermed 
muligheder for support til løsningen af 
de problemstillinger, der måtte opstå i 
projekter.

Arbejdsglæden fremmes ved deltagelse 
i arrangementerne, og det er meget 
positivt, at flere også er med deltagelse 
af familie. PE har erkendt, at der også er 
et familieliv ved siden af arbejdslivet, og 
at de så vidt muligt skal tilpasses efter 
hinanden, for at begge sider kan fungere 
bedst muligt.

Jeg påskønner også, at PE forstår at 
fejre succeser - store som små - 
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eksempelvis ved tildelingen af Gazelle-
priserne, hvor medarbejdernes indsats 
er blevet belønnet med gaver.

Frokostordning

For let og hurtigt at kunne servicere 
kunder rundt i hele landet har PE etable-
ret fem afdelinger. For medarbejderne i 
Fredericia er der til min store tilfredshed 
mulighed for at anvende en attraktiv og 
indbydende frokostordning hos nabo-
firmaet Electrolux. Det giver mulighed 
for kollegialt samvær med snak henover 
bordet og samtidig at komme lidt væk fra 
skrivebordet. Det eneste problem er, at 
buffeten er for fristende.

I øvrige afdelinger er der efter sigende 
truffet andre gode løsninger, og ved 
udstationering hos kunder er der også 
fundet muligheder for at kunne være 
sammen med medarbejderne i frokost-
pausen.

Julefrokost

Min hustru og jeg satte stor pris på 
sidste års julefrokost, der blev afholdt i 
november måned på Hotel Comwell. Det 
gav mulighed for at mødes med kollega-
er med ledsagere fra hele PE. Et meget 
fint og vel gennemført arrangement, 
god mad, underholdning, musik og dans. 
Det er virkelig positivt, at der også bliver 
tænkt på invitation af tidligere medarbejd-
ere, der er overgået til efterløn/pension. 
Vi satte begge meget stor pris på, at 
ledelsen endnu en gang viste omsorg for 
de ansatte ved at sørge for overnatning 
for de deltagere, der ud på de små timer 

ikke havde mulighed for egen hjemtrans-
port.

Sommerfest

Fra flere kollegaer har jeg hørt meget 
positiv omtale af tidligere års sommer-
fester, som alle PE’s ansatte med led-
sager og børn/børnebørn er inviteret 
til. Desværre satte corona virussen en 
stopper for dette års arrangement, men 
forhåbentlig bliver det muligt med en 
gennemførelse næste år.

Hamborg 20 års jubilæum

Jeg var meget overrasket over alle-
rede efter ganske kort tids ansættelse 
at modtage en invitation til PE’s 20 års 
jubilæumstur til Hamborg. Dette meget 
fine arrangement gav mulighed for at 
møde såvel kendte som ukendte medar-
bejdere i PE på kryds og tværs af organi-
sationen. Et meget fint arrangement med 
det sociale i højsæde kombineret med 
faglige, interessante besøg, der i stor 
grad var med til at udbygge ”One team”.

Herudover er der henover året persona-
lemøder, hvor der i ganske åben dialog 
gives information om ”rigets tilstand”. 
Nogle af møderne er med efterfølgende 
aktivitet og spisning, hvor der igen er 
mulighed for at møde kollegaerne, hvoraf 
nogle ikke ses så ofte pga. længerevaren-
de kundeopgaver.”

Steen Hvoldal Blenstrup, Ingeniør
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Den måde, vi arbejder på hos PE, bevirker, at vores 
medarbejdere løbende får udviklet deres kompeten-
cer og talenter. 

Alle bliver jævnligt udfordret i deres faglighed, når 
de får nye opgaver, og det sker, at vores medarbejd-
ere bliver bedt om at arbejde med områder, som de 
kun har kendskab til fra deres skoletid.

Her supporteres medarbejderen i høj grad af vores 
ONE TEAM mentalitet og muligheden for at lære af 
de medarbejdere, som har mere erfaring på om-
rådet.

Som Poul udtrykker: ”Det kan godt være, at man 
som medarbejder føler, man nogle gange kommer 
ud på tynd is, men alle skal vide, at alle vi andre står 
inde på bredden, og vi skal nok sørge for, at man 
ikke falder igennem isen.”

På denne måde sørger PE hele tiden for at udvide 
den enkelte medarbejders kundskaber, og vi får 
opbygget en bred viden hos vores medarbejdere, 
fremfor specialister indenfor individuelle områder.

UDVIKLING
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”I takt med at Pocess Engineering A/S løser flere, større og komplekse opgaver, oplever vi i 
stigende grad et større behov for ensrettede værktøjer omkring projektgennemførelse. Yder-
mere oplever vi også et krav fra flere kunder, som efterspørger certificerede projektledere. 
Mange af vores projektledere havde også ønsker om læring angående mødefacilitering, estime-
ring, projektopfølgning, projektstyring og konflikthåndtering, samt viden om mennesker og 
hvordan man får mest og bedst ud af de enkelte ressourcer.

Derfor besluttede ledelsen at uddanne 10 projektledere i Process Engineering A/S 
til IPMA Projektleder. Dette blev delt op i to forløb:

• Fire undervisningsmoduler fordelt over et halvt år, som blev afsluttet med tre timers eksamen
• Efterfølgende certificering under IPMA niveau C

Den enkelte medarbejder og firmaet får mange fordele ved denne uddannelse. Medarbejderne får 
grundlæggende projektforståelse, metoder og effektive værktøjer til projektarbejdet, håndtering 
af projektgruppen, samt teamudvikling. De lærer at navigere under skiftende forudsætninger med 
fokus på fremdrift, resultatskabelse og afslutning af projektet, og de lærer at stille skarpt på deres 
ledelsesadfærd som projektleder og få afdækket deres udviklingspotentiale. Virksomheden får 
professionelle projektledere, der effektivt kan styre og organisere projektteamet og arbejde struk-
tureret med projektet, såvel internt som eksternt med de ønskede resultater.

IPMA (International Project Management Association) er anerkendt i mere end 70 lande, står inde 
for kvaliteten af processen og udsteder et certifikat, der er kendt og anerkendt i hele verden. Ved 
udgangen af 2018 var der udstedt over 300.000 IPMA certifikater.

I Danmark er der ca. 4000 personer med D-certificering, ca. 1750 personer med C-certificering, 
ca. 600 personer med B-certificering og 35 personer med A-certificering. IPMA har eksisteret 
siden 1965.”

Martin Stubkjær, Afdelingsleder i Frederica
Peter Lindblom, Afdelingsleder Sorø

PROFESSIONELLE PROJEKTLEDERE
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”Projektlederuddannelsen har stimuleret 
mine projektledelseskompetencer ved at 
få større indblik i mine egne ledelseskom-
petencer, samt indblik i styringsredskaber 
til anvendelse i projektledelse. Det har 
været gode forløb med praktiske work-
shops sammen med andre mennesker 
fra andre brancher, som har givet et 
ekstra input/krydderi i uddannelsen.

Jeg er blevet præsenteret for forskellige 
ledelsesstile, og jeg har placeret mig selv 
i dem. Det har været rart, fordi det at kun-
ne sætte begreber på anvendelige ledel-
sesstile har tidligere været mig uvist. Nu 
er det tydeliggjort, og jeg kan bruge det 
mere bevidst i projekterne.”

Peter V. Madsen, 
Projektleder/Maskiningeniør

”Hele forløbet har været præget af 
praksisorienterede workshops, der har 
gjort, at jeg hurtigt har kunne omdanne 
værktøjerne til virkelige situationer, som 
vi kan komme ud for i vores daglige 
arbejde.

På den måde er jeg nu bedre rustet til 
at tage højde for uforudsete problemer i 
vores projekter.”

Thomas D. Hjerbech, Maskiningeniør
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Vores medarbejdere har i høj grad indflydelse 
på hvilke færdigheder, de ønsker at udvikle, 
hvad enten det er gennem kurser og opkvalifi-
cering eller igennem deres opgaver og projekt-
er. Disse ønsker bliver gennemgået ved vores 
MUS-samtaler eller igennem den løbende dia-
log med afdelingsledere eller Mogens. 

Vi tilbyder ofte vores medarbejdere interne 
eller eksterne kurser på baggrund af ønske fra 
enten medarbejderen, PE eller kunden.

Når vores medarbejdere skal på kursus uden-
for PE, tager vi gerne mere end én af sted og 
gerne fra forskellige afdelinger. 

På den måde kan vi hjælpe hinanden, når vi 
kommer hjem, for hvad den ene ikke har fået 
med under kurset, har den anden. Samtidigt 
bevirker det, at vores medarbejdere lærer 
hinanden bedre at kende afdelingerne imellem, 
og at vi på den måde får styrket holdånden i 
virksomheden. 

Der bliver også løbende afholdt kurser internt i 
PE, hvor der kommer en ekstern og underviser. 
Ved disse kurser kommer medarbejdere fra de 
andre afdelinger og deltager.

Vi deltager også i forskellige messer. Ved 
FoodTech messen, som foregår hvert andet år, 
har vi en stand, men tager også på fagmesse 
inden for procesindustrien, hvor vi er flere, som 
sammen tager afsted
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”Det har været spændende at få lov til at være 
med på et projekt som Avista. Som alle ved, 
handlede det om at genopbygge spildolieraffi-
naderiet i Kalundborg, efter det var brændt ned. 
Mine roller i projektet var følgende: deltagelse 
ved udarbejdelse af tilbud, pakkeejer og Techni-
cal Lead. Desuden stod jeg for udarbejdelse af 
et 20% budget sammen med en gruppe dejlige 
mennesker fra Fredericia og Aalborg. Ingen 
nævnt ingen glemt.

Både jeg selv og virksomheden har undervejs 
i projektet oplevet en udvikling, som efterlader 
os forandrede her, hvor projektet er næsten 
overstået. Jeg vil forsøge at sætte nogle ord på 
min egen personlige og faglige udvikling.

Jeg er blevet klogere på alle aspekter af et 
projektforløb som dette; som projektdeltager 
har jeg især fået bekræftet, hvor rart det er at 
have erfarne kolleger, man kan sparre med, en 
projektledelse der ikke er i tvivl om retningen, og 
mere personligt en virksomhed, der i en presset 
situation anerkender, at der kan være behov for 
at stemple ud til fordel for egen eller familiens 
velvære.

Jeg har fået styrket min viden om procesdia-
grammer og dimensionering, specificering og 
indkøb af procesudstyr. Som ”ham der med ven-
tiler” har jeg også fået et fint indblik i, hvor lidt 
jeg egentlig vidste og nok stadig ved om ventiler. 
Vi fik det meste af processen fra kunden, men 
der har været meget arbejde med at forsøge 
at få poleret detaljerne op. I den sammenhæng 
har jeg lært, hvorfor man skal have styr på QA-
processer, indgåede aftaler og kommunika-
tionsprocedurer.

Sideløbende med projektet har jeg gennemgået 
det samme projektlederkursus, som flere af 
mine kolleger har. Det har været givende at kun-
ne afprøve min nye viden i den virkelige verden i 
samme takt, som jeg erhvervede den.

Vi havde på projektet en lang periode på byg-
gepladsen. Det har skabt nogle bånd til mine 
kollegaer, der var med i ”skurvognen”, som gør, 
at jeg føler mig mere som en del af en helhed, 
end jeg gjorde før projektet. Selvom Danmark 
er et lille land, og vi kun var lidt over en time væk 
hjemmefra, så føler man sig hurtigt adskilt fra 
kontoret og den hverdag, der er der, og også at 
man lidt er på egen hånd. Man lærer at sætte 
pris på vigtigheden af at have en ledelse, der 
bakker op om de beslutninger, der træffes på 
site.

Vi står nu midt i at afslutte dokumentationen 
på projektet, og som et sidste klask af lærerens 
spanskrør giver denne opgave en nyttig opsang 
til fremtiden om, hvorfor man skal have styr på 
sine dokumenter fra første minut af projektets 
forløb.”

Michael M. Nordstrøm, Civilingeniør

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING
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Hos PE ser vi vores medarbejdere, som 
vores vigtigste ressource. Vi er derfor meget 
interesserede i den enkeltes velvære, og vi 
støtter op om den enkelte medarbejder både 
i det daglige og under svære omstændig-
heder. Udadtil er PE også sit sociale ansvar 
bevidst og støtter initiativer, som giver særlig 
mening for os.

Balance mellem arbejdsliv og privatliv

At der skal være plads til familien, er en af 
vores kerneværdier hos PE. Derfor har alle 
afdelinger indført flekstid for medarbejdere, 
hvilket betyder, at arbejdstiden kan rykkes fra 
normen, som er 8-16. Dermed kan der flek-
ses morgen og aften, uden yderligere aftale 
med ledelsen. 

Vi har fixtid fra 9-15, og fritid indenfor den 
periode skal derfor aftales med nærmeste 
leder. Skulle en medarbejder have behov for 
ændrede eller nedsatte arbejdstider for en 
kortere eller længere periode kan dette altid 
tages op med den nærmeste leder.

Ledergruppen er lydhør og prøver altid at 
få medarbejdernes ønsker til at gå op i en 
højere enhed med de muligheder, der er ved 
at arbejde på den måde, vi gør. Der har været 
medarbejdere, som har haft ønske om at 
have orlov i en længere eller kortere periode 
af familiære grunde eller for at dygtiggøre sig 
i deres fritidsinteresser.

OMSORG
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”Da vi opholder os mange timer på vores 
arbejde, har vi et ønske om, at det skal 
være et godt sted at være.”

Kunst

Da vi opholder os mange timer på vores arbejde, 
har vi et ønske om, at det skal være et godt sted at 
være. Derfor bliver der bl.a. indkøbt en del kunst for 
at give adspredelse i hverdagen. Vi flytter lidt rundt på 
kunsten, så det jævnligt skifter afdeling og skaber ny 
adspredelse.

Hjælpemidler

Har en medarbejder behov for nogle former for 
hjælpemidler i det daglige arbejde, bliver disse som 
hovedregel indkøbt, så medarbejderen ikke får fysiske 
problemer. Som standard får alle medarbejdere til-
budt telefoner med head-set, justerbare, ortopædiske 
kontorstole samt hæve-sænke borde. 

Hvis en medarbejder arbejder ude og ikke har adgang 
til den stol, mus etc. vedkommende ønsker, indkøber 
og mærker PE det, der er behov for og leverer det til 
kundens adresse. Generelt er det vigtigt for os, at alle 
føler sig godt tilpas.

ARBEJDSMILJØ

Sundhedsordning

Vores medarbejdere får alle tilbudt en sundhedsordning, som betales af PE. Medarbejderens 
børn/samlevers børn under 24 år bliver også dækket af denne, og ægtefællen/samleveren kan 
mod et årligt kontingent blive med-forsikret.
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STØTTE I SVÆRE TIDER

Sygdom

Skulle en medarbejder få en fraværsprocent, 
der er højere end landsgennemsnittet (1,93% 
i 2018) over en 12 mdr. periode, indkaldes 
medarbejderen til en snak med afdelingsled-
eren for at se, om de i fællesskab kan afhjælpe 
årsagen til sygdomsfrekvensen.  

Ved kritisk eller længerevarende sygdom har 
afdelingslederen så meget kontakt med med-
arbejderen, som er gavnligt for det fortsatte 
forløb. 

Kan medarbejderen klare at arbejde på ned-
sat tid, laves der gerne en aftale, som tilgode-
ser medarbejderens ønsker, sundhed og fort-
satte rekonvalescens.

Dødsfald

Ved børn, ægtefæller eller forældres dødsfald 
betaler PE for op til 1 uges frihed med løn. 
Derudover ydes der frihed efter behov for 
egen regning.

Hvis et nærtstående familiemedlem (sviger-
forældre, bedsteforældre, søskende) skal 
begraves, ydes der frihed med løn til selve 
begravelsen, samt ret til frihed efter behov for 
egen regning.

Uanset dødsårsag, så har afdelingslederen 
en tættere kontakt med medarbejderen i den 
efterfølgende periode.

”Ved kritisk og længerevarende 
sygdom har jeg jævnligt kontakt med 
medarbejderen. Kontakten kan være 
pr. telefon eller ved en personlig sam-
tale. Dette fordi jeg som leder har et 
socialt ansvar, men samtidig også 
bekymrer mig om medarbejderne. 
Medarbejderen skal også gerne føle 
sig som en del af PE under fraværet.”

Martin Stubkjær, Afdelingsleder
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”Jeg har arbejdet en del for PE Aarhus, da 
jeg lavede opgaver i Norge hos TINE Meje-
rierne. Faktisk blev jeg ansat i PE Fredericia 

en dag for så at tage til Norge ugen efter, 
og det gik det meste af det første år med.

Det betød, at jeg lavede projekter for en 
afdelingschef i Aarhus, mens min egentlige 
chef sad i Fredericia.

De var utrolig gode til at koordinere, så når 
jeg en sjælden gang talte med min chef, ja 
så var han altid velorienteret om, hvad jeg 
lavede, og hvor langt vi var nået i projektet. 
De var begge to helt alignet på, hvordan for-
retningsgangene er i PE, så det gav ingen 
forvirring for mig som nyansat.

Den ene tog sig af at lære mig dokumentati-
onen og projektstyringen i PE, og den anden 
tog sig af de administrative systemer. Så 
ret hurtigt følte jeg mig tryg i ansættelsen.”

Klaus Damgaard, Ingeniør/Projektleder

Klik på billedet for at se videoen, hvor medarbejdere fortæller, hvordan det er at arbejde i udlandet

https://youtu.be/ddlBd09JeJ4
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PE står, ligesom mange andre danske ingeniør-
virksomheder, overfor den udfordring, at der er 
få kvinder, som vælger at tage en uddannelse, 
som er relevant for os, mere specifikt som ma-
skiningeniør indenfor maskinlinjen. Derfor har 
vi overvejende mænd ansat. 

Når vi ansætter nye medarbejdere, er prioritet-
en at finde den person, som kan bidrage 
bedst med faglige og personlige egenskaber.
Vi giver derfor ingen præference på baggrund 
af hverken køn, alder, seksuel overbevisning 
eller etnicitet, men søger at ansætte den helt 
rigtige person hver gang.

Derfor er vi i dag meget glade for ikke kun at 
have mænd ansat, men også at have velkvali-
ficerede og dygtige kvinder i de fleste af vores 
afdelinger og ser frem til at se en mere lige 
kønsfordeling blandt fremtidige ansøgere.

På samme måde er det heller ikke nogen hæm-
sko at være ansøger med anden etnisk bag-
grund hos PE. Etnisk og kulturel mangfoldighed 
ses som et plus hos PE.

Vi sætter dog krav om, at alle medarbejdere 
hos PE skal kunne begå sig på dansk både i 
skrift og tale, idet dansk er det sprog, der tales 
internt i virksomheden og i høj grad eksternt 
blandt vores kunder og leverandører.

OMSORG

Under 25 år (6)

90
ansatte

26 - 34 år (14)

35 - 44 år (13)

45 - 54 år (26)

Over 55 år (31)

Køn

15,5%
kvinder

84,4%
mænd

DATA OG MANGFOLDIGHED
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Hos PE ses erfaring som et plus, og vi har fire 
medarbejdere, som har nået de 70 år, hvoraf 
den ældste er 74 år. At have både ældre og 
yngre medarbejdere gør, at de har glæde af og 
inspirerer hinanden. 

Grundet vores fleksible ansættelsesforhold er 
der rig mulighed for at arbejde på nedsat tid. 
Dette bevirker, at vi ikke har nogle problemer 
ift. at ansætte personer, som er tæt på eller 
har nået pensionsalderen, eller som af fysiske, 

psykiske eller familiære årsager ønsker at 
arbejde på nedsat tid. 

Vores ONE TEAM kultur bevirker, at vi udviser 
respekt og tillid til hinanden uanset køn, alder, 
religion, etnicitet eller seksualitet. Vi oplever, at 
vores holdning til, hvordan kollegaer og samar-
bejdspartnere skal omgås hinanden, er en fast 
del af kulturen her, og vi har ikke haft behov for 
at formalisere politikker, der fremmer ligheden 
yderligere hos PE.
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GENNEM ÅRENE HAR VI FEJRET PE PÅ 
FØLGENDE MÅDER:

RECEPTIONER

PE har, i løbet af de 20 år vi har eksisteret, afholdt tre 
receptioner:

• Den første var, da vi startede firmaet på
Tonnekærsvej i Fredericia i november 1999

• Den anden var, da vi flyttede ind hos Union på
Snaremosevej 27

• Den sidste var en indflytningsreception, da vi
havde bygget vores hovedkontor på Strevelinsvej
36

FEJRING AF PE’S 10 ÅRS JUBILÆUM

I 2009 kunne PE fejre 10 års jubilæum, og vi valgte 
at markere dette ved at invitere alle medarbejdere på 
en fire-dages tur til München. Det betød, at vi lukkede 
PE ned og kørte sydpå i en fælles bus. Første stop på 
turen var Rüdersheim, hvor vi besøgte Opels samle-
fabrik. Dagen efter tog vi til fagmessen Drintech i 
München, og efterfølgende deltog vi i festlighederne 
omkring Oktoberfest. Lørdag morgen gik turen tilbage 
til Fredericia efter fire begivenhedsrige dage med rig-
tig gode, fælles oplevelser og hyggeligt, socialt sam-
vær. Turen var en utrolig oplevelse, og de medarbejd-
ere, der har været med, fortæller stadig om turens 
begivenheder til nye medarbejdere i PE.

FEJRING AF PE’S 20 ÅRS JUBILÆUM

I november 2019 havde PE 20 års jubilæum, og det 
blev fejret med en tre-dages tur til Hamborg. Dette er 
tidligere beskrevet i afsnittet ”Inspiration”.

FEJRING
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Får vi større ordrer ind i huset, bliver disse fej-
ret i alle afdelinger med champagne og kranse-
kage. Vi ønsker som regel hinanden tillykke via 
Skype og gennem billeder mellem afdelingerne. 
Hvis belejligt kan større ordrer også fejres på 
personalemøderne, som afholdes i alle afdeling-
er, med lidt ekstra godt til mødet.

Der afholdes fire personalemøder i løbet af et 
år i hver afdeling. Efterfølgende bliver der ca. 
hver anden gang arrangeret hygge og sociale 
aktiviteter såsom bowling, skydning eller lign. 
og spisning. 

Om sommeren grilles der ved afdelingerne, 
og til personalemødet op mod juleferien får vi 
gløgg og æbleskiver. 

De sidste fem år (2015-16-17-18-19) har PE 
fået en Gazelle pris. Dette har vi fejret med 
enten en flaske rødvin eller en flaske champag-
ne til hver medarbejder, som de kan tage med 
hjem, samt en anerkendelse af, at denne pris 
er vundet på grund af vores medarbejderes 
gode arbejdsindsats.

FEJRING

FEJRING AF MEDARBEJDERNE
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PERSONALEGAVER

Personaleforening

I PE har vi en personaleforening for medarbejd-
erne. Det er frivilligt at være medlem. Medlem-
skabet koster kr. 30,00 pr. mdr., og PE fordob-
ler dette beløb. 

Formålet med foreningen er, at medarbejder-
ne får nogle fælles sociale oplevelser i løbet af 
året, og den enkelte kan planlægge/komme 
med input til arrangementer. Alle arrange-
menter skal godkendes af bestyrelsens kasse-
rer og formand. Eksempler på tidligere arran-
gementer er teater, spisning, løb, besøg på 
Jyllands ringen, roning mv. 

For de medarbejdere, som er medlem af 
foreningen, er det gratis at deltage i arrange-
menterne. Andre medarbejdere er velkomne til 
at deltage, men de betaler for deltagelsen via 
lønnen.

Personalegaveklub

Vores personalegaveklub er en forening for 
medarbejderne i PE, hvor det er frivilligt at 
være medlem. Medlemskabet koster kr. 25,00 
pr. mdr. 

Klubben er til, for at de medarbejdere, som 
er medlem, får en opmærksomhed på deres 
mærkedage fra deres arbejdskollegaer efter 
½ års ansættelse hos PE. 

Både personaleforening og personalegaveklub-
ben er dannet af medarbejderne for medar-
bejderne. Ledelsen i PE har derfor ingen ind-
flydelse på disse udover at opmuntre tiltaget, 
som er med til at styrke de kollegiale bånd i 
virksomheden.

Ledelsen kan selvfølgelig være medlem på lige 
fod med de øvrige medarbejdere.

Årets forskellige højtider markeres hos PE med personalegaver. Den største gives til 
jul, hvor hver medarbejder har mulighed for at vælge mellem flere gavemuligheder. 
Gaverne, vi kan vælge imellem, er både til mænd, kvinder og familie. Lige op til jul send-
er Poul en mail rundt til alle, hvor han takker for den indsats, der er blevet ydet og 
takker familien. 

Påske eller sommer er de sidste år blevet markeret med en ekstraordinær gave, 
samt en tak for en god indsats. Læs mere om påske- og sommergaven under afsnit 
6. Påskønnelse.
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PERSONALEFORENING I PE

”De fleste virksomheder afholder en eller 
anden form for arrangement for sine medar-
bejdere. Hos Process Engineering er en del af 
disse arrangementer arrangeret af firmaets 
personaleforening.

Det er friviligt at være medlem af PE’s perso-
naleforening. Foreningen er startet, da PE 
ønsker, at medarbejderne får nogle fælles 
sociale oplevelser i løbet af året. 

De enkelte afdelinger og medarbejdere kan 
alle komme med input til arrangementer. 
Arrangementer som bl.a. teaterbesøg med 
hygge og spisning først og Lillebælt Halvma-
rathon har i mange år været et fast arrange-
ment drevet af personaleforeningen.

For de medarbejdere, som er medlem af 
foreningen, er det gratis at deltage i arrange-
menterne, men alle bliver inviteret inkl. familie 
og er velkomne til at deltage, Dog skal de selv 
betale en del af eller hele beløbet.

I 2019 blev bestyrelsen udvidet, så den nu er 
repræsenteret med en fra hver afdeling. Det-
te er for at få så mange arrangementer som 
muligt og med deltagelse fra alle afdelinger. 
Men de enkelte afdelinger kan også selv stå 

for et arrangement.

At være med i bestyrelsen i personaleforen-
ingen giver mulighed for:

• at være med til at planlægge, koordinere
og afholde arrangementer

• arrangere på tværs af afdelingerne
• møde kollegaerne fra andre afdelinger

under sociale forhold
• sætte sit præg på udformning af arrange-

menter
• bidrage til det sociale i arbejdslivet
• at fremme de sociale forhold og styrke

sammenholdet personalet imellem

Personaleforeningen markerer medlemmer-
nes jubilæer, runde fødselsdage m.m. med en 
gave, som varierer alt efter, hvilken mærke-
dag det drejer sig om.

Personaleforeningens bestyrelse består af 
fem medarbejdere, der er valgt for to år af 
gangen.”

Omar Gamarra & Mette Laustsen, 
Personaleforeningens bestyrelse
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MÆRKEDAGE
Når en medarbejder har jubilæum, bliver 
vedkommende fejret i sin afdeling.

For at anerkende den enkelte medarbejder 
laver vi et opslag på de sociale medier, når 
vedkommende enten har jubilæum eller 
har rund fødselsdag. I opslaget skriver vi 
omkring medarbejderen med en udtalelse 
fra vedkommende selv om hans/hendes tid 
i PE.

Medarbejderne i PE markerer selv deres 
fødselsdage eller sidste arbejdsdag inden 
ferie, hvis de har lyst til det. Som regel be-
står dette af, at de inviterer afdelingen 
på morgenbrød, eftermiddagskage eller 
lignende.

Øvrige markeringer af mærkedage sker 
efter den enkelte medarbejders ønsker. 

Når en medarbejder enten går på efterløn 
eller pension, bliver dette typisk markeret 
i afdelingen, hvor der bliver afholdt en lille 
sammenkomst enten i form af morgenmad 
eller senere på dagen, hvor medarbejderen 
bliver hyldet.  

MEDARBEJDERES 
MÆRKEDAGE

Hos PE markerer vi følgende 
mærkedage hos vores medarbejdere:

• 5 års jubilæum
• 10 års jubilæum
• 15 års jubilæum
• 25 års jubilæum
• Bryllup og Sølvbryllup
• Når en elev er udlært
• Når en medarbejder går på efterløn

eller pension
• Rund fødselsdag
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SOCIALE BEGIVENHEDER

Julefrokost

PE’s julefrokost bliver hvert år afholdt den 
sidste fredag i november måned. De sen-
este år er festen afholdt på hotel Comwell i 
Middelfart med overnatning for alle.

I år har PE valgt at aflyse julefrokosten, da 
vi føler, at vi har et stort arbejdsmiljøansvar 
både overfor vores medarbejdere og deres 
familier, men også samfundet. I stedet for 
vil der i hver afdeling blive afholdt en juleaf-
slutning.

Det er ikke kun nuværende medarbejdere, 
som bliver inviteret, men også medarbejd-
ere som er gået på pension eller efterløn. 
Partnere og ægtefæller er også inviteret 
med til julefesten, som holdes og arrange-
res af Poul og hans kone Benedicte. 

Vi mødes fredag efter arbejdet, hvor Poul 
og Benedicte byder velkommen, og Poul 
fortæller lidt omkring året, som snart er 
gået. 

Efterfølgende er der spisning med forskel-
lige underholdende indslag fra både med-
arbejdere og ledelse. Der kan også være 
sange, som medarbejdere eller ægtefæller 
har med. 

Efter spisningen er der et orkester, der spil-
ler op til dans og en fortsat hyggelig aften.

Vi har to store sociale begivenheder i løbet af et år. Det er vores julefrokost og 
vores sommerfest 

”Det er en fornøjelse at blive invite-
ret med til PEs sommerfester og 
julefrokoster. Jeg/vi syntes, det er 
en flot gestus fra Poul, at han vil se 
os gamle til ovennævnte arrange-
menter.

Firmaet er ekspanderet voldsomt, 
siden jeg holdt op, så der er kommet 
en masse nye medarbejdere. Det er 
en stor tilfredsstillelse at se firmaet 
vokse og hilse på de nye medar-
bejdere, selvom jeg ikke kender så 
mange mere fra min tid i firmaet, 
føler jeg/vi os altid rigtig velkom-
men, og der er stadig et par kolleg-
er, jeg kender fra min tid i firmaet.

Det en fornøjelse at følge med i PE’s 
succes, og få talt med nye kolleger, 
om hvordan hverdagen fungerer. 
og vi glæder os meget til til de frem-
tidige arrangementer.”

Jørgen og Kirsten Kam, pensionist 
og tidligere PE ansat
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”Som ny medarbejder er PE’s arrangementer en rigtig god mulighed for at lære de mange 
forskellige ansigter at kende på en lidt mere uformel måde. Da jeg startede i PE sidste år, 
havde jeg kun ”mødt” de fleste af mine kolleger i telefonen og på mail. Så da jeg fik min første 
invitation til årets sommerudflugt, var der ingen tvivl om, at jeg da selvfølgelig skulle med. 
Siden har jeg både været med til julefrokost og virksomhedens 20 års jubilæumstur.

Til alle arrangementer er der sørget for alt til os PE ansatte med alt fra aktiviteter, god 
mad og musik. Det er fedt, at Poul og Benedicte stabler sådanne arrangementer på benene 
– og endda også inviterer vores familier med til både sommerfest og julefrokost. Det giver
en bedre forståelse for hinandens arbejdsliv, at ens partner også møder ens kolleger.”

Sarah Agerkvist, Marketingassistent

Sommerfest

Hvert år afholder PE en sommerfest, der 
arrangeres af Poul og Benedicte for alle med-
arbejdere. Her er familier, børn og børnebørn 
også meget velkomne og ligeledes tidligere 
medarbejdere, som enten er gået på efterløn 
eller pension. I 2019 gik turen til Gram Slot.

I 2020 har vi været nødsaget til at aflyse som-
merfesten på grund af Covid-19, men vi glæder 
os til 2021, hvor vi igen skal være sammen 
med medarbejderne, tidligere medarbejdere, 
samt familie, børn og børnebørn.

ARRANGEMENTER ER GODE MULIGHEDER 
TIL AT LÆRE HINANDEN AT KENDE
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JUBILÆUMSTUR
NOVEMBER 2019
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JULEFROKOST 
2019
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Lighed

Hos PE prioriterer vi en direkte kommunikations-
form og en kultur, hvor ærlighed, faglighed og 
gensidig respekt er nøgleord. 

Vores ledere er velkendte i virksomheden, og de 
er lettilgængelige og lydhøre, når en medarbejder 
henvender sig med problemstillinger, ønsker eller 
kritik. 

Vi fokuserer i høj grad på at løse opgaver som 
ONE TEAM og sætter ofte faglige færdigheder 
over formelle jobtitler, når der skal findes løsning-
er på nye problemstillinger.

Via vores opdeling i flere afdelinger oplever vi, at 
der i høj grad eksisterer et nært forhold mellem 
vores afdelingsledere og afdelingens medarbejd-
ere. 

Her er det ikke nok, at ”lederens dør altid står 
åben”. Lederen forventes at indgå i det lokale 
team på en måde, så alle føler sig trygge ved at 
henvende sig til lederen med meninger, forslag 
eller klager. 

På samme måde gør vores direktion i Fredericia 
en stor indsats for at være kendte og tilgængelige 
for vores medarbejdere over hele landet.

KOMPENSATION 
OG SOCIALT 
ANSVAR
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Lønpolitik

Lønpolitikken i PE er, at vi ikke er ansat 
på jobløn. Det betyder, at vi får løn for 
de timer, vi arbejder udover de normale 
37 timer, samt betaling for den tid, der 
er udover den normalte transporttid til 
afdelingens adresse. Hvert år i juni måned 
har vi lønregulering, hvor den enkelte afde-
lingsleder har været inde og se på vores 
medarbejderes individuelle kvalifikationer, 
fleksibilitet, præstationer og menneskelige 
egenskaber i relation til PE’s behov. Dog 
kan den enkelte i visse situationer få stillet 
en firmabil til rådighed eller arbejde på 
nedsat tid i en periode.

Gennem resten af året har vores med-
arbejdere altid ret til at få en dialog med 
deres egen afdelingsleder omkring lønaf-
regning udenfor de fastsatte rammer. 

Lønnen bliver beregnet ud fra, hvor mange 
år man har været uddannet (anciennitet), 
samt hvilke faglige erfaringer der er inden 
for PE’s område. 

Som rådgivende virksomhed er vores 
medarbejdere og deres viden, den vare vi 
sælger. Det betyder, at der er en pris, som 
medarbejderne kan sælges for indenfor de 
respektive fagområder, hvilket vi referer til 
i løbet af lønforhandlingerne. 

Vi sætter en ære i udelukkende at bedøm-
me vores medarbejdere på faglige præsta-
tioner og ser ikke på andre faktorer som 
køn, etnisk baggrund el. lign.

KOMPENSATION OG SOCIALT ANSVAR

I praksis sker dette blandt andet igennem 
kommunikation fra ledelsen, lokalbesøg i 
afdelingerne, deltagelse i sociale arrange-
menter og faglig sparring i forbindelse med 

vores projekter.

Lige muligheder

Indenfor vores branche tildeles titler efter 
anciennitet og efter uddannelse, og hos PE 
gør vi en indsats for, at vores ingeniøreres 
titler følger disse normer. Dermed har vores 
ingeniører titler, der spænder i feltet fra 
”Nyuddannet ingeniør” til ”Senior ingeniør”. 
På den måde sikrer vi, at alle vores medar-
bejdere har lige muligheder for at avancere 
til en ny titel.

Projektledere og Delprojektledere

Vores medarbejdere får ofte tildelt midler-
tidige titler som ”Projektleder” eller ”Delpro-
jektleder” efter deres rolle i et givent projekt. 

Her har vores kunder stor indflydelse på 
hvilke af vores medarbejdere, der arbejder 
på og led-er deres projekter. Hos PE er vi 
derfor meget interesseret i løbende at 
udvikle vores medarbejderes lederegen-
skaber gennem både erfaring og kurser 
for at bibeholde en stor grad af fleksibilitet 
blandt vores medarbejdere. 

Vi opretholder en opdateret CV database 
over alle vores medarbejdere og sørger for 
at avancere deres egenskaber i et tempo og 
en retning, som reflekterer deres ønsker og 
personlige profil.
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Hos PE er vi bevidste om, at vi har et socialt an-
svar i at være medvirkende til at uddanne unge 
mennesker og opfordrer alle uanset køn om 
at søge en elevplads hos os. Derfor ansætter 
vi elever fra den Tekniske Design uddannelse, 
samt tilbyder praktik til ingeniørstuderende. Vi 
er glade for at se, at der er stor efterspørgsel 
på de elever, vi har udlært. Vi tager prakti-
kanter fra 8. og 9. klasse ind, og vi deltager i 
forskellige jobmesser.

Disse forskellige aktiviteter er medvirkende til, 
at PE deltager aktivt i verdensmålene 4 (kvali-
tetsuddannelse) og 5 (ligestilling mellem kønne-
ne).

De sidste 10 år har PE haft Teknisk Designer 
elever ansat. Vi beholder dem gerne nogle år, 

efter de er uddannet, hvorefter de typisk søger 
erfaring fra andre steder. Igennem tiden er 
nogle vendt tilbage til PE, hvilket vi er enormt 
glade for. 

Når vi ansætter en elev, vil eleven altid blive til-
knyttet en af vores medarbejdere, der fungerer 
som mentor for eleven under hele uddannel-
sen. 

I 2019 har vi ansat en elev i Sorø. Eleven i Sorø 
vil også komme til at arbejde i perioder i vores 
afdeling i København. 

Flere af vores afdelinger har ingeniørprakti-
kanter ansatte under deres 20 ugers praktik, 
inden de skal skrive speciale.

KOMPENSATION OG SOCIALT ANSVAR

SOCIALT ANSVAR

”Da jeg startede i praktik, blev jeg tilknyttet 
Avista projektet, hvor jeg arbejdede med 
rørdesign, isometrier og tekniske tegninger. 
Det fortsatte jeg også med efter min praktik, 
og dét har været fedt at arbejde med det 
samme projekt, så overgangen fra praktik til 
studiejob har været flydende. Process Engi-
neering er et rart sted at være. Det er nede 
på jorden, og man får masser af ansvar og 
muligheder for at prøve forskellige ting. Nu 
hvor jeg er færdiguddannet, bliver jeg ikke 
”bare” tilknyttet et eksisterende projekt, men 
skal være med starten af i et helt nyt projekt. 
Det glæder jeg mig til.”

Lauge O. Nielsen, Maskiningeniør

FRA PRAKTIKANT OG STUDENTERMEDHJÆLPER 
TIL FASTANSAT



SIDE 69

”Jeg har været i praktik hos PE Sorø i 
seks måneder som led i min uddannelse 
til Maskiningeniør på DTU. Jeg gik bevidst 
udenom de helt store danske virksomhe-
der, da jeg ønskede at komme ud og få lov 
til at have fingrene i en masse ting - dét fik 
jeg lov til hos PE. Jeg kendte ikke meget 
til procesindustrien, da jeg først startede, 
men jeg blev positivt overrasket fra dag 
1, da mine opgaver viste sig at indeholde 
mange af maskiningeniørens kernekompe-
tencer.

Jeg blev taget godt imod og fik en flot 

introduktion af firmaet over de første par 
dage. Jeg oplevede hurtigt en stor pro-
fessionalisme fra mine nære kolleger, og 
jeg har fundet det meget værdifuldt, at PE 
sætter så stort fokus på den individuelle 
medarbejders trivsel.

Mine ønsker, til hvad jeg ville beskæftige 
mig med under min praktik, blev taget 
meget seriøst, og jeg oplevede endda 
en stor interesse fra min leders side i at 
holde fast i mine læringsmål til trods for 
de omfattende omvæltninger, som corona 
forårsagede under min praktik. Jeg følte 
meget hurtigt, at jeg blev opfattet som en 
seriøs arbejdskraft i firmaet og blev hur-
tigt tildelt opgaver, der afspejlede dette.

Min oplevelse er, at dén slags gode be-
handling, jeg har fået under min praktik 
hos PE, ikke er en selvfølge. Der har været 
tydelig interesse for at investere tid og 
energi på min uddannelse, hvilket er endt 
med at komme begge parter til gavn, da 
jeg efterfølgende er blevet fastansat som 
studentermedhjælper.”

Tor Vig Panvil, Maskiningeniør studerende

KOMPENSATION OG SOCIALT ANSVAR

Igen er vi interesseret i, at alle praktikanter får 
en god og fagligt, udviklende oplevelse under 
praktikken, og de bliver derfor tilknyttet en 
af vores ingeniører, der fungerer som deres 
mentor.

Vi er glade for at kunne tilbyde fastansættelse 
til nogle af disse, når de afslutter deres uddan-
nelse endeligt.

I januar måned deltog PE i Sorø Kommunes 
Job- og Uddannelsesmesse for 7. og 8. klasses 
elever. Her satte vi deres viden på prøve og 
testede dem bl.a. i, hvad de kendte tilo ingeniør-
faget og PE som virksomhed.

Sådanne forskellige former for deltagelse på 
messer har vi, fordi vi dermed kan inspirere de 
unge til en fremtid i procesindustrien.
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VELGØRENHED
Hos PE har vi valgt at give faste bidrag til to 
velgørende organisationer: Ingeniører Uden 
Grænser og Danmarks Indsamling. Dette gør 
vi, fordi vi mener, at vi har et medansvar i, 
hvordan befolkningen har det i verden. Vi tager 
derfor del i de forskellige verdensmål som Fat-
tigdom og Trivsel.

Vi informerer løbende vores medarbejdere 
om vores bidrag og begrundelser for at støtte 
netop disse to organisationer og opfordrer 
samtidigt medarbejderne til at melde sig ind i 
Ingeniører Uden Grænser og at se udsendel-
sen Danmarks Indsamling.  

Ingeniører Uden Grænser

Som et ingeniørfirma banker vores hjerte sær-
ligt for organisationen Ingeniører Uden Græn-
ser, der hjælper udviklingslande med projekter, 
der understøtter FN’s Verdensmål for bære-
dygtig udvikling.

Danmarks Indsamling

Hvert år støtter vi Danmarks Indsamling, og i 
2020 gik indsamlingen til Børn på flugt, hvor 
overskriften var ”Lille land, stort hjerte”.

”Vi har et medansvar for den verden, vi lever i - 
også som virksomhed. Derfor har vi i Process 
Engineering igennem en del år valgt at støtte 
Danmarks Indsamling. For os er det vigtigt at 
gøre en indsats alle de steder, vi kan, og være 
med til at gøre en forskel,” fortæller direktør 
Poul B. Jakobsen.

Medarbejdernes mærkesager

PE’s medarbejdere har også mulighed for at 
søge om støtte til mere lokale formål. Det kan 
fx være støtte til de foreninger eller aktiviteter 
de er involveret i, og støtten kan fx være spiller-
trøjer, klubsponsorater eller lignende.

KOMPENSATION OG SOCIALT ANSVAR

Foto: ©UNICEF /Georgiev 
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PE’s organisatoriske udvikling

PE blev dannet som en to-mandsvirksomhed og er 
i dag vokset til 90 medarbejdere. Vi forventer at 
vækste løbende. 

Fra det ene kontor i Fredericia blev grundstenene til 
virksomhedens model for succes grundlagt i form af 
de værdier og den DNA, der blev cementeret i løbet 
af PE’s første år: Faglighed, Nærhed og Fleksibilitet.

Efterhånden som virksomheden er vokset, er orga-
nisationen blevet tilpasset, så netop disse værdier 
kunne tilgodeses. 

Med fem afdelinger i Danmark betyder det, at den 
nære kontakt til kunderne kan bibeholdes.

En flad ledelsesstruktur har betydet, at virksomhed-
en har bibeholdt sin handlekraft, mens en kontinu-
erlig og bred vidensopbygning hos medarbejderne, 
samt fleksible ansættelsesforhold har betydet, at 
den faglighed og fleksibilitet, som karakteriserede 
PE’s ejer, nu er synlig igennem hele organisationen. 

Virksomhedens indkomstmodel er ligeledes blevet 
tilpasset under vækstperioden. Fra begyndelsen i 
1999 til 2016 solgte vi medarbejdertimer på kon-
sulentbasis. I dag har vi langt flere store projekter, 
hvor vi løser opgaven i projektteams.

ARBEJDSPLADS-
KULTUR OG 
ORGANISATORISK 
SUCCES
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ORGANISATORISK SUCCES

Det betyder, at ved større projekter dannes 
der projektgrupper med flere projektmed-
lemmer og en projektleder.

Er der tale om meget store projekter, kan 
der også være delprojektledere, der refere-
rer til projektlederen. Projektlederen vil i de 
meget store projekter have en styregruppe, 
han refererer til. Den vil bestå af medlem-
mer fra ledergruppen, 

Selve projektgruppen sammensættes ud 
fra de rigtige kompetencer, hvilket ofte 
betyder, at flere afdelinger er involveret. 

Denne ONE TEAM arbejdsmetode betyder, 
at graden af vidensdeling indenfor organisa-
tionen er øget til fordel for både PE, vores 
kunder og medarbejdere. 

Væksten i både medarbejderstaben og pro-
jekter, samt vores gode kultur og ansættel-
sesforhold bevirker, at vi i dag kan tiltrække 
medarbejdere af en kaliber, som er enormt 
fagligt dygtige, som brænder for teknik, og 
som passer godt ind i vores virksomheds-
kultur. 

PE er blevet nomineret og har vundet titlen 
som Gazelle virksomhed de sidste fem år 
(fra 2015 til 2019). Regnskabsresultatet 
2016 viste en firdobling på bundlinjen og 
var PE’s bedste regnskabsår.

Ansattes bemærkninger

Nogle af PE’s medarbejdere har 
givet 5 bud på, hvordan livet er som 
ansat hos PE:

• En spændende arbejdsplads i
procesindustrien

• Bliv en del af en verden, hvor der
arbejdes på kundens domicil

• Få en dagligdag med spændende
udfordringer

• Vi arbejder med: projektledelse,
tilbudssøgning, ingeniør, teknik-
ker og meget mere...

• Arbejde med forskellige
projekter
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PE I PRESSEN

ORGANISATORISK SUCCES



Jeg synes, at ledelsen er god til 
at se udover det faglige potentiale, 

når de allokerer nogle folk til 
projekter. Dvs. man behøver ikke 

at være specialist til en given 
opgave, hvis man er specialist 
i at sætte sig ind i nye emner.

”

”

Variation i arbejdsopgaverne givet 
ved samarbejde med forskellige 

organisationer/kunder. 
Flad ledelsesstruktur.

 Frihed til at agere og tillid.

”

”


