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Velkommen! 

 
Dette er personalehåndbogen for IMS VVS A/S.  

 

Personalehåndbogen er en praktisk opslagsbog, hvori vi har samlet en række nyttige informationer.  

 

Idéen med håndbogen er at sikre, at alle medarbejdere får den første introduktion til arbejdspladsen 

og samtidig en række praktiske oplysninger og informationer omkring arbejdsforhold og samarbej-

det i vores travle hverdag. 

 

Personalehåndbogen er tænkt som et brugbart værktøj for alle og vil blive ajourført løbende. Gode 

idéer til forbedring og supplering modtages derfor meget gerne. 

 

APV-mappen, samt mappen med kemikalier, ligger tilgængelig for alle medarbejder på kontoret. 

 

I mappen som svendene har i bilerne, er der tomme APV skema, som kan udfyldes og afleveres på 

kontoret efter behov. På det efterfølgende sikkerhedsmøde bliver skemaet behandlet. 
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Arbejdstiden 

 

Normal arbejdstid 

Mandag til torsdag: 7.00-15.00 

Fredag: 7.00-14.30 

 

   

Personlig frihed 

Ekstra personlig frihed gives efter aftale i hvert enkelt tilfælde. 
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Pauser 

 

I løbet af arbejdsdagen der er følgende pauser: 

 

o 30 minutter til frokost, som medarbejderen selv betaler. Frokosten tilstræbes normalt 

afholdt mellem 11 og 12. 

o 10 minutters pause om formiddagen og 10 minutter om eftermiddagen, som medar-

bejderen selv passer ind i arbejdet. 

 

 

Arbejde ved computer kan være en ergonomisk belastning. Det er derfor vigtigt, at arbejdsdagen 

tilrettelægges således, at der indimellem udføres andre arbejdsfunktioner og holdes de indlagte pau-

ser. Ligeledes er kørsel en belastning for kroppen både fysisk og psykisk (træthed). 

 

For at undgå træthed, skal der, hvis der arbejdes i mere end 6 timer afholdes ½ times pause midt på 

dagen mellem 12-13. Dette gælder også, ved arbejde uden for huset.  

Desuden er der mulighed for at tage 10 minutter formiddags- og eftermiddagspause (det gør ikke 

noget, hvis man strækker benene). Formiddagspausen holdes om formiddagen (ikke om morgenen). 

Der skal arbejdes først. 
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Ferie og fridage 

 

Ferie 

Ud over de 5 ugers ferie er der tildelt 5 ferie- fridage.   

Normalt afholdes der 3 uger i juni / juli / august og ca. 1 uge i forbindelse med jul og nytår. Den 

resterende ferie afholdes efter aftale med ledelsen. 

  

Fridage 

Der er følgende SH dage: 

 

 

o Skærtorsdag:  1 dag 

o Langfredag:  1 dag 

o 2. påskedag:   1 dag 

o 1. maj:   1 dag 

o St. bededage:  1 dag 

o Kristi himmelfart:  1 dag 

o 5. juni:    1 dag 

o 2. pinsedag:   1 dag 
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Lønforhold 

 

Funktionær: 

Din løn er disponibel i dit pengeinstitut sidste hverdag i måneden. 

 

Timelønnede: 

Din løn er disponibel i dit pengeinstitut hver torsdag i lige uger. 

 

 

Udviklingssamtale 

 

Udviklingssamtalerne er et værktøj til at planlægge arbejdet, således at dit arbejde passer til dine 

evner og ønsker. Samtalerne berører følgende områder: 

 

- Nye opgavetyper (hvilke ønsker har du). 

- Hvilke opgaver løser du godt / mindre godt? 

- Hvordan er sammenhængen mellem arbejdslivet og privatlivet? 

- Hvad støtter / hæmmer dig i at løse opgaverne (samarbejdsrelationer, tekniske hjæl-

pemidler, arbejdsmiljøforhold)? 

- Hvilke karriere- / fremtidsønsker har du? 

 

Udviklingssamtaler gennemføres 1 gang om året i løbet af foråret. 
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Sygdom og fravær 

 

Sygemelding 

Sygemelding kl. 7.00 til Jane/Vicky. Hvis Jane eller Vicky ikke er til stede i dette tidsrum, sker sy-

gemeldingen til en kollega, som lægger besked til sekretariatet.  

 

Ved flere dages sygdom er det kun nødvendigt at foretage sygemelding den første dag.  

 

Af hensyn til planlægning af arbejdet, skal der ved længere tids sygdom gives en tilkendegivelse af, 

hvornår man forventer at vende tilbage. Raskmeldingen gives dagen før man møder igen. 

 

Barns første sygedag 

Fravær på grund af barns første sygedag meddeles til Jane i tidsrummet 7.00-8.00. Hvis Jane ikke e 

til stede i dette tidsrum, sker meldingen om fravær til kontoret, som lægger besked til Jane.  

 

Der henstilles til, at frihed i forbindelse med barnets første sygedag skiftes mellem ægtefæller / 

partner. 

 

Læge-, tandlægebesøge e. lign.  

Skal lægges uden for arbejdstiden.  

 

Fraværssamtaler 

Ved fravær på mere end 6 dage for en halvårlig periode holdes en fraværssamtale. Formålet er at 

kortlægge, om det er forhold i arbejdet, der forårsager fraværet. Er dette tilfældet søges arbejdet 

udformet, så det passer til medarbejderen.
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Telefon, e-mail, SMS og Internet 

 

Telefon 

Nogle medarbejdere får udleveret telefon. 

 

Virksomhedens telefoner, mobiltelefoner og e-mail kan benyttes til korte nødvendige private samta-

ler / beskeder. 

 

Brug af private mobiltelefoner accepteres i mindre omfang i arbejdspauser. 

 

Ingen private e-mail til ansatte i  virksomheder. Ingen videre sendelse af private e-mail. Husk at der 

står IMS VVS A/S som afsender på virksomhedens e-mail. 

 

Private e-mails/SMS skal begrænses til ganske korte beskeder. 

 

E-mail skal til enhver tid opfylde normale etiske og etniske krav. 

 

Indholdet af e-mail/SMS ud af huset skal opfylde normale normer for forretningsbreve. 

 

Arbejdsgiveren har ret til at tømme e-mail ved ferie, fravær, backup og uden for normal arbejdstid. 

 

Internet 

Alle PC´er er koblet til Internettet. Internettet må i begrænset nødvendigt omfang benyttes til privat 

søgning. Downloading af ”tunge filer” som for eksempel film og musik frabedes, da det giver virk-

somheden ekstra omkostninger. Internetopkald som involverer virksomheden økonomisk må under 

ingen omstændigheder finde sted uden efter aftale med ledelsen. 
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Sikkerhedsorganisationen 

 

Vi har valgt at oprette en sikkerhedsgruppe bestående af ledelsen, som fungerer som formand,  

Frederik Sørensen og en sikkerhedsrepræsentant fra medarbejderne Brian Dehn. 

 

Sikkerhedsgruppen fungerer også som miljøgruppe med ansvar for miljøledelsessystem.  

 

Sikkerhedsgruppen afholder sikkerhedsmøder 4 gange om året, hvor alle relevante arbejdsmiljøfor-

hold behandles. Derudover opretholdes en løbende debat i sikkerhedsgruppen om arbejdsmiljøfor-

holdene. 

 

Vores arbejdspladsvurdering vedligeholdes og ajourføres ved, at nye medarbejdere udfylder et 

APV-spørgeskema og ”gamle” medarbejdere spørges mundtligt omkring arbejdsmiljøforholdene.  

 

Dagsorden for næste sikkerhedsgruppemøde opslås ca. 2-3 uger før, således at der er mulighed for 

at komme med kommentarer el.lign.  

 

Referatet opslås ligeledes. 
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Afsending af post. 

 

Post, som ønskes afsendt den opgældende dag, skal være afleveret inden Jane´s fyraften. 

 

Afsending af pakkepost aftales med Jane. 

 

 

Kryds og klap 

Der er udarbejdet en ”kryds og klap” til mindre officielle breve, hvor der er mulighed for at krydse 

af i: 

• Til orientering 

• Ifølge aftale 

• Som aftalt pr. tlf. 

• Ring venligst 

• Til underskrift 

• Kommentar udbedes 

• Returnere venligst 

• Tak for lån 
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Fortrolighed 

 

Da vores kunder viser os meget stor tillid ved at lade os kende deres virksomhed internt, foregår alt 

arbejdet i fortrolighed. Vi har derfor tavshedspligt med hensyn til alt, hvad vi erfarer i forbindelse 

med vores arbejde. 

 

 

Gaver og sponsorater 

 

Der må under INGEN omstændigheder modtages penge og/eller værdigenstande fra grossister, un-

derleverandører og kunder. Hvis der modtages gaver og/eller gavekort skal dette forhåndsgodken-

des på kontoret.  
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Alarmsystem og nøgler 

 

Nøgler 

Ved ansættelse udleveres der fra virksomheden nøgler: 

- hoveddørsnøgle 

- nøgle til vinduerne. 

 

Alarmsystem 

Virksomheden er sikret med en tyverialarm. Den først ankomne slår alarmen fra ved brug af en ko-

de. Sidste person, der forlader kontorerne slår alarmen til igen. Hvis alarmen går i gang ved en fejl 

ringer du til VAGT 39660911 og opgiver navn, sted samt kodeord. 

 

Generelt 

Sidste person sikre at: 

- alle vinduer er lukkede og låste 

- alle døre er lukkede 

- yderdøren er låst 
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Affaldshåndtering 

 

Skrivepapir 

Alt skrivepapir frasorteres og smides i ”genbrugspapkasserne”. .  

 

Pap og øvrigt papir 

Pap og øvrigt papir lægges i den grønne beholder ved kopirummet. Affaldet bortskaffes i udendørs 

papircontainer. 

 

Blækpatroner 

Brugte blækpatroner fra printerne kommes i den tomme emballage fra den nye patron og afleveres i 

sekretariatet , som sørger for returafsendelse til forhandlerne. 

 

Elektronik affald 

Elektronikaffald afleveres i sekretariatet  som sørger for videre bortskaffelse. 

 

Andet affald 

Andet affald som køkkenaffald i skraldespanden. Skraldespandene tømmes ud i affaldsbeholder til 

dagrenovation.
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Eksternt arbejde 

 

Beklædning 

Svendene hos IMS VVS A/S anvender arbejdsbeklædning. Vi har Bukser, t-shirt, jakker i forskelli-

ge størrelser til rådighed. Er der behov for andre størrelser eller andre beklædningsformer, er der 

mulighed for at hjemkøbe dette. 

 

Medarbejdere med behov for sikkerhedssko vil få stillet personlige sikkerhedssko til rådighed. 

 

 

Sikkerhedsregler / "spilleregler" på virksomheden. 

Når vi kommer hos en kunde, bør vi undersøge, om virksomheden har særlige sikkerhedsregler eller 

"spilleregler", som vi skal overholde. 

 

Arbejdsmiljøvejviser 

Der er udarbejdet en række arbejdsmiljøvejvisere for de enkelte brancher. Det kan være en godt idé 

at læse arbejdsmiljøvejviseren for den/de brancher ens kunder er i. 

 

Arbejdsmiljøvejviserne kan læses på www.arbejdstilsynet.dk eller på Schultz. Hvis det ønskes kan 

arbejdsmiljøvejviserne også rekvireres i papirform. 

 

 

Gravides sikkerhed 

Gravide medarbejdere skal være særlig opmærksomme på risikoen for: 

 

Kemiske påvirkninger 

Biologiske / bakteriologiske påvirkninger 

Fysiske påvirkninger (tunge løft, stående/gående arbejde) 

  

Vær ligeledes opmærksom på at holde spise-/drikkepauser, selv om arbejdet foregår ude hos kun-

den. 

 

Rådgiveransvarsforsikring 

Vi har en rådgiveransvarsforsikring, som sikrer os i tilfælde af fejlagtig rådgivning.
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Jobpilot 

 

 

Nye medarbejdere får tildelt en ”jobpilot” ved arbejdets start. Arbejdet som jobpilot går på skift i 

virksomheden. Man vælges som jobpilot i 1 år ad gangen. 

 

 

JobpiNAVNn skal sikre, at den nye medarbejder kommer godt ind i firmaet både arbejdsmæssigt og 

socialt. Man har ansvar for, at den nye medarbejder informeres om: 

 

• Arbejdstider  

• Flexordning 

• Kørebog 

• Skemaer  

• Procedurer 

• Forretningsgang 

• Alarm- og sikkerhedssystem 

• Fredagsbrød 

• Brug af Internet og telefon 

• Kopiering, printning, fax og scanning 

• Møder 

• Sikkerhedsgruppen 

• Affaldssortering / makulering 
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Rygning og Alkohol  

 

Rygning 

 
 
 
 
 
 

 Rygning indendørs er ikke tilladt 

 

 Rygning må foregå udendørs foran bygning 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

NAVN    NAVN  

Direktør    Sikkerhedsrepræsentant 

 

 

Alkohol 

Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden. Der kan dog gives tilladelse til dette ved særlige lejlig-

heder, f.eks. julearrangement. 

Røgfrit miljø 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.astma-allergi.dk/media/imagebank/bank/rygning_no.jpg.jpg&imgrefurl=http://www.astma-allergi.dk/regado.jsp%3Ftype%3Ddocument%26id%3D810&h=125&w=124&sz=4&hl=da&start=9&um=1&tbnid=1rhzrOSwJttkfM:&tbnh=90&tbnw=89&prev=/images%3Fq%3Drygning%2Bforbudt%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dda%26sa%3DN
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Miljøpolitik 

 

VIRKSOMHEDEN’ miljøpolitik 

 

 
VIRKSOMHEDEN er et service- og udviklingsfirma, som tilbyder ydelser bredt 

på miljøområdet. Derfor ønsker vi at være med i front i den miljømæssige udvik-

ling og at være med til at opretholde og forbedre miljøets tilstand med baggrund i 

gældende regler. 

 

Dette opnås bl.a. ved at sætte miljøledelse blandt de øverste punkter på virksom-

hedens dagsorden og ved at arbejde med miljø i vores dagligdage arbejde, både i 

virksomheden og i samarbejdet med vore kunder. 

 

VIRKSOMHEDEN ønsker at bidrage til en bæredygtig udvikling ved: 

 

- at udvikle vores serviceydelser samt medvirke til forskning og udvikling på 

miljøområdet, således at der foretages en indsats på miljøområdet både i virk-

somheden og i vores funktion som leverandør af serviceydelser, 

 

- at føre en praktisk indkøbspolitik, hvor miljøovervejelser indgår og ved at til-

skynde til leverandørers og kunders brug af miljøledelsessystemer, 

 

- gennemføre uddannelse, så vi har den nyeste faglige viden på miljøområdet. 

 

NAVN  



 

Titel 
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Afslutning 

Medarbejderne er den vigtigste interne ressource hos IMS VVS A/S. Derfor er målsætningen at 

tiltrække, udvikle og fastholde dygtige, flittige og loyale medarbejdere. 

 

Virksomheden vil søge at tiltrække dygtige, flittige og loyale medarbejdere, når der søges nye med-

arbejdere. Og virksomheden vil søge løbende at udvikle medarbejdernes præstationer og effektivi-

tet. 

 

Med denne personalehåndbog er det ledelsens håb, at de fleste principielle spørgsmål er blevet be-

svaret. Har du forslag til forbedringer af indhold, bedes du videregive dine forslag til sikkerheds-

gruppen, der er ansvarlig for at indholdet løbende tages op til revision. 

 

Håndbogen er din personlige ejendom, og vi ønsker ikke at uvedkommende har adgang til at benyt-

te den. Derfor beder vi dig også opbevare den i din varetægt, og kassere den enkelte side, når der 

kommer en revideret udgave af siden. 

 

God arbejdslyst! 

 
 
 

 

 
 


