TOGETHER
WE FRAME
YOUR
FUTURE

FORORD
Knauf er en familieejet virksomhed med
stærke værdier: Menschlichkeit, Partnerskab,
Iværksætterånd og Engagement. Vores værdier er fundamentet for alt, hvad vi gør. De
lever i hverdagen, som en integreret del af
måden vi agerer og samarbejder på.
Vores vision er ”FRAMING A BETTER FUTURE”, hvilket for os
betyder, at vi vil lede markedet og skabe rammerne for banebrydende udvikling i byggeriet, for større bæredygtighed, for
øget livskvalitet og for fremtiden. Alt dette kan ikke lade sig
gøre uden de bedste medarbejdere i branchen.
For os, er vores medarbejdere helt afgørende for fremtidig succes. Det betyder for os, at du som medarbejder har stort engagement med ild i øjnene, er en aktiv del af teamet og klar til at
gøre en forskel. Vi forpligter os på, at vi i fællesskab sørger for,
at du uddannes, trænes og coaches, så du altid har de rette
kompetencer til jobbet og bliver godt rustet til nye muligheder.

VI ER
KNAUF

Vores kultur gør, at der er højt til loftet, med en åben og direkte
kommunikation med glimt i øjet. Vi bruger feedback og coaching
som essentielle værktøjer for kontinuerlig forbedring. Vores ambitionsniveau er højt, og der er masser af karrieremuligheder
både lokalt og internationalt.

Knauf A/S er en del af den familieejede Knauf
Gruppe med hovedkontor i Iphofen, Tyskland.
På verdensplan er vi omkring 35.000 medarbejdere, hvoraf de 200 er ansat i Danmark. Vi
har mere end 280 fabrikker på globalt plan
og er repræsenteret i 130 lande. Med vores
produktsortiment kan vi levere 75% af komponenterne til et byggeri.
FRAMING A BETTER FUTURE
Hos Knauf er vi drevet af en klar vision. Vi
vil lede markedet og skabe rammerne for banebrydende udvikling i byggeriet. For større
bæredygtighed. For øget livskvalitet. For fremtiden.

MORTEN ØRNSTRAND-SØBORG
CEO
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SAFETY HERO

VI PRIORITERER
DIN SIKKERHED

Hver måned nominerer vi vores Safety Hero – en
kollega, der har ydet en ekstraordinær indsats for
sikkerheden og sundheden på arbejdspladsen.
Årets Safety Hero bliver belønnet med en bonus
på kr. 10.000,-

Vores medarbejderes sundhed og sikkerhed er vores højeste prioritet i alt, hvad vi gør.
Hos os arbejder vi for, at alle medarbejdere skal komme sikkert
hjem fra arbejde hver dag. Med dette følger en kultur, hvor vi
passer på hinanden og skaber en sund og sikker arbejdsplads.
Vi arbejder for kontinuerlig forbedring af arbejdsmiljøforholdene,
for forebyggelse af ulykker og arbejdsrelateret sygdom, og for at
fremme sundheden. Det gør vi gennem indsatserne:
/ Høj prioritering af sikkerhed og sundhed
/ Gennemførelse af arbejdspladsvurderinger
/ Aktiv støtte til sundhedsfremmende foranstaltninger
/ Rettidig omtanke ved ændringer og nyanlæg

KNAUF HEALTH
Vi har i flere år haft stor fokus på vores medarbejderes sundhed
gennem vores Knauf Health. Programmet bygger på tre temaer:
mental balance, krop & motion og kost & sundhed. Knauf Health
giver vores medarbejdere en enestående mulighed for at sætte
fokus på netop den enkeltes sundhed, helbred og trivsel. Konceptet
bygger på sundhedsfremmende aktiviteter, der finder sted i både
arbejds- og fritiden, og det giver vores medarbejdere mulighed for
at socialisere på tværs af afdelinger og styrke sammenholdet med
øvrige kollegaer.

More than 40.000 leaders in 70 countries have played
over 250.000 games in our interactive prize-winning
learning universe.
Play like KNAUF and get your personal profile after
playing a learning-game.
It is only a few clicks away.
www.actee.com

KNAUF SAFETY FAMILY
For at skabe øget awareness om
sikkerhed har vi lanceret et program, som vi kalder Knauf Safety
Family. Programmet sætter fokus
på vores adfærd – herunder månedlige nomineringer af kollegaer,
som gør en ekstra indsats for at
fremme sikkerheden på arbejdspladsen.
I Knauf vægter vi social bæredygtighed højt, hvilket
kort fortalt går ud på, at vi samtænker arbejde, performance, trivsel, sundhed, sikkerhed og privatliv. Med
vores Safety Family program sikrer vi, at vi bliver mere
opmærksomme på hinandens ve og vel.

DEVELOPMENT

SHAPING
THE WAY
PEOPLE LIVE
AND BUILD
Hos os bliver du en del af noget større, og du
er med til at gøre en forskel for vores miljø. Vores mission er at udfordre vanetænkning, skabe
innovative produkter og byggesystemer, der
former og forbedrer den måde, hvorpå vi lever
og bygger. Med respekt for de mennesker, der
fremstiller dem, de mennesker, der bruger dem,
og den verden, vi er en del af.
RENT, NATURLIGT RÅMATERIALE
Hos Knuaf begynder vores ansvar med valget af
råmaterialer. Vores grundmateriale er gips - et
rent, naturligt råmateriale, der kan genanvendes
igen og igen.
Gips findes på alle jordens kontinenter i krystallisk form. Selvom naturgips ikke betragtes som
en begrænset ressource, er det meget vigtigt for
os at beskytte vores naturlige gipsressourcer og
øge effektiviteten i brugen af vores ressourcer.

Som laboratorieleder er
det min opgave at vurdere
resultaterne for at sikre, at vi
har en stabil produktion.
HELLE DAM ANDERSEN,
HEAD OF LABORATORY
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Vi arbejder konstant på at reducere miljøpåvirkningen gennem hele gipsproduktionens livscyklus - fra råvarefase, produktionsfase, byggefase,
brugsfase og helt frem til nedrivningsfasen.
VI TESTER PÅ EGET LABORATORIE
I alt hvad vi gør, har vi fokus på kvaliteten af
vores materialer. Vi tester og kontrollerer i vores
eget laboratorie, så vi altid kan sikre, at materialerne lever op til vores høje standarder.
På laboratoriet hos Knauf sørger vi for, at der
bliver lavet prøver af alle de forskellige råmaterialer, vi anvender i produktionen af gipsplader. Det er f.eks. det gips og karton vi anvender,
men også en hel masse additiver, som tilsættes
under produktionen. Vi foretager også målinger
på gipsmaterialet gennem formalings- og calcineringsprocessen, som går forud for selve pladeproduktionen. Og vi laver stikprøvekontroller af
de færdige gipsplader.

PEOPLE

WE ARE KNAUF

WHY

WE

YOU

TOGETHER

VI ER ÉN STOR FAMILIE

DIN UDVIKLING ER AFGØRENDE

SAMMEN OM EN BEDRE FREMTID

Vores stærke sammenhold gennemsyrer
kulturen hos Knauf.

Hos Knauf giver vi dig mulighed for at udvikle
dine kompetencer.

Hos Knauf er vi alle drevet af en
klar vision.

En kultur, hvor hjørnestenene er skabt
af vores værdier.

Vi tror nemlig på, at din udvikling er afgørende
for vores fælles udvikling.

Vi vil skabe rammerne om en
bedre fremtid.

Tilsammen former de fire værdier den
ramme, vi udfolder og udvikler os
indenfor. Rammen om vores arbejdsliv.
Rammen om vores hverdag. Rammen
om den familie, vi ser os selv som.

Hos os får du derfor et medansvar for at skabe
morgendagens Knauf. Du får medindflydelse
på at forme din karriere. Og du får ikke mindst
tilliden til at tænke ud af boksen, så vi sammen
kan sprænge rammerne.

Vi står sammen om at skabe resultater.
Om at drive den grønne udvikling. Om
at gentænke rammerne for, hvordan
vi bygger og bor. Med respekt for
fremtiden.

HVORFOR SKAL KNAUF VÆRE DIN NÆSTE
ARBEJDSPLADS?
Du kan blive en del af et team, hvor du kan være med til at påvirke
den verden, vi alle er en del af. Vil du være med til at forbedre
den måde, hvorpå vi lever og bygger? Være med til at skabe en
bedre fremtid. Med respekt for de mennesker der fremstiller vores
produkter, dem der bruger produkterne, og ikke mindst forbedre
den verden vi alle er en del af.
For at lykkes med dette, har vi brug for, at vi konstant har de skarpeste medarbejdere i branchen. Som en del af Knauf, får du alle
muligheder for at udvikle dig og følge med på de nyeste trends
indenfor dit fagområde, så vi sammen kan skabe de bedste resultater.
MINIMUM 20 TIMERS LÆRING TIL ALLE
Vi ser potentialet i mennesket – og derfor investerer vi gerne i medarbejdere, som har viljen og lysten til at udvikle sig. Vi opfordrer
alle til at tage ansvar for egen læring og udvikling. Vi ønsker at investere i dig, så du kan følge med på de nyeste trends og inspirere
dine kolleger og samarbejdspartnere. Og derfor har vi et mål om,
at vores medarbejdere skal have minimum 20 timers udvikling pr.
år. Vi skal sammen skabe en kultur, hvor udvikling er i højsædet.
Og udvikling er ikke kun at sidde på skolebænken. Det er lige så
meget et mindset om hele tiden at søge nye måder at blive bedre
på. Vi tror nemlig på, at medarbejdere med et stort udviklingsmindset generelt trives bedre, og giver os mulighed for hurtigere
at transformere os ift. markedets behov, for dermed at give os en
konkurrencemæssig fordel. Sammen skaber vi en bedre fremtid!
Både for Knauf og for dig!
RIKKE NICKIE MORTENSEN,
HR DIRECTOR
VI ER EN AF DANMARKS BEDST
LEDEDE VIRKSOMHEDER
Vi vandt erhvervsprisen Best Managed Companies 2020 - som er
et globalt udviklingsforløb drevet af Deloitte. Prisen sætter fokus
på Danmarks bedst ledede virksomheder og tager afsæt i virksomheders strategi, kultur, innovationsevne og økonomiske resultater.
Knauf fik prisen for at have implementeret en gennemarbejdet
strategi på struktureret vis og for at have samlet et kompetent lederteam, der effektivt kommunikerer værdier og vision ud til den
enkelte medarbejder.
KNAUF WE FRAME YOUR FUTURE
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FRA OPERATØR TIL
PRODUKTUDVIKLER
Frank Kondrup Sørensen er en af hjernerne bag vores nye, banebrydende produkt Rold-12. Hans karriere hos Knauf har været fuld af
uforudsigelige vendinger og hans egen insisteren på sine interesser
og evner.
For Frank begyndte rejsen i år 2000, hvor han
som ung dimittend tog et sommerferiejob på
gipsfabrikken Knauf. De følgende fem år vendte han hver sommer tilbage til fabrikken og lærte de grundlæggende principper for gipsproduktion, før han drog videre til et job i Sverige.
Syv år senere, efter at have fået værdifuld indsigt og erfaring samt en uddannelse som teknisk designer, vendte Frank tilbage til Knauf til
en stilling i kundeserviceafdelingen, hvor han
primært arbejdede med eksport. Herfra avancerede han til en stilling i den tekniske afdeling, inden han landede i sit nuværende job,
som Product & Application Manager hos Knauf
Danoline.

Ifølge Frank har hans karrierevej været en god
blanding af at insistere på sine egne interesser
og forfølge mulighederne, når de opstår.
Snart kan Frank fejre sit 10-års jubilæum hos
Knauf, og han siger: ”Jeg føler virkelig, at jeg
hører hjemme hos Knauf. Med fremragende
kolleger, en række spændende og udfordrende
opgaver og en ideel geografisk placering går
det hele op i en højere enhed for mig.”

Jeg har altid været i stand til
at tale højt om mine mål og
ambitioner, og hos Knauf har
vi heldigvis ledere, der lytter
og har tilstrækkelig tillid til
medarbejdernes evner til, at de vil
give dig en chance for at forfølge
dine mål.
FRANK KONDRUP SØRENSEN,
PRODUCT & APPLICATION MANAGER
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KOMPETENCER
& KARRIERE
Det at være i ingeniørpraktik ved Knauf er utrolig lærerigt,
både fagligt og personligt. Her bliver jeg klædt godt på til at
stå på egne ben. Jeg arbejder med virkelighedsnære problemer, hvor der er mulighed for at se projekterne til ende.
Hos Knauf lyttes der til dine ønsker og hvilke kompetencer jeg
gerne vil udvikle mig på. Jeg får derfor mulighed for at arbejde med opgaver og projekter, der understøtter min egen
udvikling, mens projektet er virkelighedsnært og samtidig giver
værdi for Knauf.
Jeg har igennem min ingeniørpraktik hos Knauf udviklet mig
både fagligt og personligt. Udviklingen kommer især igennem
arbejdet på tværs af afdelinger og funktioner. Det at være med
til at definere mål og retning for et projekt og derefter se det til
ende ude ved operatørerne er en fantastisk mulighed. Her får
jeg et godt indblik i alle aspekter ved et projekt, samt muligheden for at se mit projekt leve. Dette giver en god mulighed
for at perspektivere over processen og lære af mine fejl, så jeg
står stærkere på den anden side.
JONAS CHRISTENSEN,
STUDENTERMEDARBEJDER OG INGENIØRSTUDERENDE

Min rejse hos Knauf startede med et praktikforløb i forbindelse
med min kandidatuddannelse, hvor jeg fik lov at prøve kræfter
med forskellige opgaver indenfor HR.
Efterfølgende blev jeg ansat som studentermedhjælper sideløbende med specialet og derefter fastansat i rollen som HR
konsulent. I dag er jeg ansat som HR Business Partner og rejsen hertil har været spændende og ikke mindst lærerig både
fagligt og personligt. For mig og min udvikling i Knauf har det
været afgørende, at der har været frihed under ansvar, og
at der har været tiltro til, at jeg har kunne lykkes i rollen og
opgaverne – uanset om det har været lokalt i Knauf A/S eller
på tværs i regionen.
Dét at jeg allerede fra første arbejdsdag fik ansvaret for alle
opgaver indenfor HR paletten samt har været nysgerrig på nye
opgaver og udfordringer har i den grad været med til at sætte
skub i min udvikling hos Knauf, og det har været afgørende for,
at jeg i dag sidder med i projekter, som både implementeres i
regionen og globalt i Knauf.
CHRISTINA STØTTRUP,
HR BUSINESS PARTNER

KNAUF WE FRAME YOUR FUTURE
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VORES VÆRDIER
Menschlichkeit

Partnerskab

Vores kolleger, forretningspartnere og interessenter anses som en stor familie, hvor principper
som integritet og medmenneskelighed tillægges
stor værdi. Social ansvarlighed formes gennem
retfærdig behandling af hinanden samt accept af
hinandens forskelligheder. Sammen tager vi os af
hinanden, samfundet og miljøet.

Vi bestræber os på at skabe et miljø med gensidig tillid, hvor vi tilskyndes til at tage individuel
ansvar og tage beslutninger, fordi vi stoler på
hinandens dømmekraft. Vi er ét team, som støtter
hinanden og andre medlemmer i Knauf-fællesskabet.

Iværksætterånd

Engagement

Gennem iværksætterånd og villighed til at tage
risici er vi vokset fra at være et lille familiefirma
til en stor familieejet, global aktiv organisation.
Vores succes er drevet af pionérånd, innovation
og forandringer kombineret med pragmatisk og
resultatorienteret tilgang.

Vi er engageret i vores arbejde, kolleger og fællesskab. Stolthed og glæde over det, som vi udarbejder, kommer naturligt. Vi går altid den ekstra
mil for hinanden, opnår bæredygtige resultater
og giver vores kunder de bedste løsninger.

WE CARE
At tage ansvar for vores omgivne samfund er en del af
vores DNA hos Knauf, og vi forpligter os på at gøre en
forskel, der hvor vi kan.
Vi har støttet flere velgørende formål i Hobro og omegn,
senest i slutningen af 2020, hvor vi valgte at donere
en del af vores julefrokostmidler til Julemærkehjemmet i
Hobro. Det blev til en gavecheck på 25.000 kr, som har
været med til at gøre en forskel for udsatte børn og unge.
Vi støtter desuden hvert år Knæk Cancer, hvor vi i fællesskab samler penge ind for at støtte en vigtig sag.

Jysk Firmatøj er
totalleverandør
– uanset branche og
jobfunktion

Sjællandsvej 17 · 9500 Hobro
Telefon: 9852 1711· Mobil: 2362 3996
morten@nymann-teknik.dk
www.nymann-teknik.dk

Få et tilbud i dag på:
+45 7217 0718 eller
salg@jyf.dk. Se mere på:

www.jyf.dk
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VI HAR
ADOPTERET 1.C
Knauf er i samarbejde med Relationsnetværket
en del af initiativet ”Virksomheder adopterer
skoleklasser”, hvor vi har etableret et partnerskab med Rosendalskolen i Hobro. Vi har
adopteret en af deres 1. klasser som to gange
årligt kommer på læringsbesøg.

VIKAR & REKRUTTERING
Eksklusiv leverandør til Knauf
Vi skaber det rette match mellem
arbejdstager og arbejdsgiver

komplex.dk • Tlf. 98 511 511

På deres første læringsbesøg mødte eleverne medarbejdere fra forskellige afdelinger, og hørte om deres arbejde, efterfulgt af rundtur i produktionen, hvor der blandt andet blev fortalt om gipsens
oprindelse, egenskaber og mange anvendelsesmuligheder. De fik
med stor succes lov til at få fingrene i vores vigtigste materiale,
nemlig gips, og lavede sjove afstøbninger, som de fik med hjem til
klasseværelset.
Vi ser frem til at følge 1.c de næste mange år frem.

KNAUF WE FRAME YOUR FUTURE
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HVORFOR
KNAUF
Vores medarbejdere er vores ambassadører,
og vi spurgte dem, “Hvorfor har du valgt
Knauf?” – se her et udpluk af, hvad de svarede.

What we can do with our
products for our customers, the
spaces we can create, the safety
and design we can realize, the
sustainability of the product;
the dedication of the Knauf employees. The options to further
develop our business in Denmark and globally, and finally
the values of a family owned
business that are not lip service
only!
CEO, KNAUF NORDEUROPA

Vores adfærd er præget af stærke
værdier i en familieejet virksomhed. Engagementet er højt, og vi
passer på hinanden, og på vores
kunder.
SALES MANAGER, KNAUF DANOLINE

Knauf er en arbejdsplads, hvor
man hylder energi, entrepreneurship og udvikling. Det er super motiverende at arbejde i sådan et miljø.
Alle støtter op om hinanden, og der
er stor opbakning og tillid.
MARKETINGCHEF, KNAUF

Hos Knauf er der stor grad af frihed under ansvar og tillid til, at vi som
medarbejdere løser vores opgaver. Hvis du har en idé, er der mulighed
for at få lov at løbe med den og tænke nyt og være proaktiv. Her er
mange gode kollegaer og stort fokus på at lave tiltag for at sikre, at alle
medarbejdere har det godt og er sunde og raske, både fysisk og psykisk.
PMO MANAGER, KNAUF NORDEUROPA
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Fordi der hos Knauf er højt til loftet. Det er
en god arbejdsplads med gode værdier og
engagerede medarbejdere, der værner om
hinanden og virksomheden. For mig er det
lidt ligesom at have en ekstra familie.
INTERN SÆLGER, KNAUF KUNDESERVICE

Knauf har en klart defineret people agenda
med fokus på udvikling af medarbejderne
- du skal blot selv ville udvikling og selv tage
et ansvar for egen udvikling.
KUNDESERVICECHEF, KNAUF

Knauf er et godt sted at være med stor
fleksibilitet. Her tænkes der altid på hele mennesket. Der skal være en balance mellem arbejde og privatliv - og det er virkelig noget
Knauf tager hensyn til.
SERVICEMEDARBEJDER, KNAUF

Knauf er en virksomhed der tilgodeser fleksibilitet, og hvor der er højt til loftet. Alle
meninger er velkomne og værdifulde.
HEAD OF TECHNICAL SALES SUPPORT & PRODUCT MANAGEMENT, KNAUF

KNAUF WE FRAME YOUR FUTURE
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Læs mere om os og bliv klogere på dine
karrieremuligheder på vores karriereside
karriere.knauf.dk
Kløvermarksvej 6
DK-9500 Hobro
knauf.dk

• 16230 • www.jsdanmark.dk
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