
 

 

 

 

 

Personalehåndbog 

  



Indledning 
Vi håber du som medarbejder vil føle dig godt tilpas hos IMS VVS A/S, og opnå den arbejdsglæde og trivsel, 

som er en forudsætning for et udbytterigt samarbejde. 

Du er ansat i en virksomhed, der konstant ønsker vækst og fremgang og som samtidigt lægger vægt på 

medarbejdernes velbefindende, og vi håber du vil bidrage til virksomhedens fortsatte udvikling. 

Personalehåndbogen er en kort oversigt over de værdier, rettigheder, pligter og goder der gælder på din 

arbejdsplads, og kan kun blive bedre ved din hjælp, har du forslag til ændringer eller forbedringer, kan du 

altid kontakte administrationen. 

Håndbogen vil blive udleveret i papirform og ligger samtidig på vores intranet. 

 

Virksomhedens formål er at udføre sikre og bæredygtige VVS-installationer, efter de til en hver tid 

gældende normer og almen kendt fælleseje (SBI anvisninger, Rørcenter-anvisninger mm), til en 

konkurrencedygtig pris. Vi ønsker som virksomhed at have en høj faglig stolthed og et højt fagligt niveau 

blandt vores medarbejdere, hvorfor vi forventer at alle har en lyst til kontinuerligt at udvikle egne evner og 

egen viden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mødetider: 

Mandag – torsdag 7.00 – 15.00 

Fredag 7.00 – 14.30 

Der kan være arbejdspladser, hvor mødetiden ændres, der vil du blive orienteret. 

 

Løn /gager: 

For timelønnede afregnes lønnen bagud hver 14.dag i lige uger (disponibel torsdag i lige uger). 

For månedslønnede og funktionærer betales lønnen bagud og er disponibel sidste hverdag i måneden. 

 

Pension/Sundhedsordning: 

Jf. overenskomst er alle medarbejdere omfattet af Pension Danmark, dog med undtagelse af lærlinge under 

18 år.  Pensionsbidraget udgør 12,15% (medarbejderen betaler 4 % og arbejdsgiver 8,15%), som firmaet 

indbetaler til Pension Danmark (de 0,15% indbetales til sundhedsordningen hos Pension Danmark). 

Efter 3 mdr. ansættelse tilbydes sundhedsforsikring i Tryg forsikring, som bliver beskattet med 71,18 kr. om 

måneden p.t., med ret til stigning grundet indeksregulering. Denne forsikring dækker, i modsætning til 

Pension Danmark, bl.a. operationer mm. Tilmeldelse hertil er eget ansvar, og sker ved at kontakte 

lønningskontoret. 

 

Klubkasse: 

Der indbetales 40 kr. hver 14. dag til klubkassen.  

Ved spørgsmål vedr. denne kontaktes kasserer Christian Jensen (26870684).  

 

Sygdom/barns første sygedag: 

Ved sygdom eller anden akut fravær meddeles dette senest kl. 7.00 til din nærmeste leder, samt 

formanden på pladsen telefonisk. 

Læge/tandlægebesøg eller lignende skal lægges uden for arbejdstiden. 

 

 

 

 

 



Timeregistrering: 

Du vil modtage adgang til intranettet en af de førstkommende dage efter din ansættelse, hvor timer skal  

registreres, dette SKAL gøres hver mandag senest kl. 7.00. Ved akkordsager er det akkordholder der 

indsender timeregistreringer.  

Når du logger ind på hjemmesiden vil der komme et pop-up vindue, hvis der er nyheder der skal læses.  

 

Arbejdstøj: 

Ved ansættelsesstart kan der rekvireres 1 par arbejdsbukser fra Bacher og Schilder - t-shirt, sweatshirt mm. 

rekvireres på kontoret.  

Efter 3 måneders ansættelse bliver der oprettet en tøjkonto til dig hos Bacher & Schilder på 2500,- årligt, 

hvor arbejdstøj kan bestilles. Medarbejderen vedligeholder/vasker selv tøjet. 

Der accepteres ikke firmatøj med logo fra andre firmaer, og IMS VVS-arbejdstøj må kun anvendes i 

arbejdstiden. 

Sikkerhedssko bestilles efter behov. Rekvisitionsnummer fås ved at kontakte kontoret.  

 

Uddannelser: 

Firmaet er meget interesserede i, at du holder dig ajour med hvad der sker inden for branchen. Du tilbydes 

altid opdatering ved nye lovkrav i henhold til udførelse af arbejde og brug af værktøj. Du indkaldes til MUS-

samtale 1 gang årligt, med henblik på efteruddannelse og trivsel på arbejdspladsen.  

 

Ferie & Feriefridage: 

Det er et ønske fra ledelsen, at så mange som muligt afholder ferie i ugerne 28,29,30 og 31. 

Aftal din ferie med din afdelingsleder, som vil sætte ferien ind i kalenderen. Du har selvfølgelig ret til 

ferie i henhold til gældende ferielov i 5 uger + 5 feriefridage 

1.maj og 5.juni holder timelønnede fri og der udbetales SH-forskud, lærlinge har fri med fuld løn. 

Funktionær har fri med fuld løn 

 

 

 

 



Personalegoder: 

følgende tilbyder vi som en naturlig del af at være ansat hos os 

1. Sundhedsforsikring 

2. Kompetenceudvikling 

3. Fri kildevand 

 

Personale køb: 

Der er i virksomheden mulighed for at købe materialer, som ligger indenfor virksomhedens sædvanlige 

handelsområder. Der udleveres et sagsnr. på varekøbet og varer købes af medarbejderen herpå. Der 

pålægges 10% til håndtering og økonomisk udlæg til virksomhedens nettopris ekskl. Moms, fragt og gebyr, 

hvis der købes til videresalg. Totalbeløbet efter administrationsgebyr tillægges moms og trækkes månedligt, 

i den først kommende løn i den efterfølgende måned, såfremt andet ikke er aftalt. 

 

Servicevogn: 

Ved udlevering af firmabil underskrives blanket 211911, udarbejdet af Tekniq Arbejdsgiverne omhandlende 

brug af firmabil, information om GPS samt overtrædelse af færdselsloven §133 a, stk. 2 (om såkaldt 

vanvidskørsel).  

Det er vigtigt at servicebilerne fremtræder rene, pæne og i orden. På alle servicebiler er der synligt logo og 

firmanavn, så kør ordentligt ude i trafikken, det giver den bedste signalværdi. 

Der er installeret GPS i alle servicebiler. Informationer fra GPS systemet bruges bl.a. til at planlægge og 

effektivisere kørslen, samt til at registrere og dokumentere kørsel i forbindelse med kundeopgaver, samt 

stikprøvekontrol af medarbejderens kørselsmønster. 

Der bliver udleveret et tankkort udstedt til Circle K, som ligeledes kan bruges når der skal vaskes biler i 

vaskehal. LAD IKKE TANKKORTET LIGGE I BILEN. 

Du hæfter selv for eventuelle bøder, p-afgifter og lovovertrædelser i forbindelse med anvendelse af 

virksomhedens biler.  

 

Mobiltelefon/IT: 

Private samtaler og SMS’er i arbejdstiden må kun foregå i yderst begrænset omfang, og skal så vidt muligt 

lægges i pauser og må IKKE foregå hos kunden.  

Når der sendes mail må de IKKE indeholde personfølsomme data f.eks. CPR-nummer.  

 

 



Overvågning: 

Der er opsat videoovervågning på værkstedet samt udendørsarealerne i firmaet på Mose Allè 15A.  

 

Rygning og alkohol: 

Der er totalt rygeforbud i virksomhedens lokaler og servicevogne. 

På byggepladser eller hos kunder ryges der aldrig indenfor. Man følger de regler, der er opsat på 

den enkelte byggeplads. 

 

Værktøj: 

Hver montør har rådighed over eget værktøj. Dette drages der omsorg for, og hver enkelt har ansvaret for 

dette værktøj.  

Værktøj må kun bestilles via rekvisitionsblanket udstedt af Nicolai/kontoret.  

Eventuelle reparationer eller udskiftning aftales med nærmeste projektleder. 

Der forefindes fælles specialværktøj på lageret, som kan udlånes efter aftale med arbejdsmanden på tlf. 

26870686. Dette skal lægges tilbage efter brug, så det kan være til rådighed for andre.  

Værktøj skal opbevares i aflåst container eller aflåst rum på byggepladsen, uden for arbejdstiden 

Opbevaring af værktøj i aflåste værktøjskasser i uaflåste rum er ikke tilladt. 

Arbejdsgang: 

Her hos IMS VVS har vi følgende arbejdsgange, som vi til enhver tid forventer at medarbejdere overholder. 

Ved arbejde med pres og plastsvejs, skal der påføres tydelige indstiksmærker på rør, samt løn nr./`mærke´ 

på alle pres og el-muffer. Alle rør til pres-samlinger skal skæres med rørskærer eller Roller, anvendelse af fx. 

håndholdt båndsav er strengt forbudt.  

Rør ender skal til enhver tid være afproppet, så disse ikke udsættes for snavs mv.  

Rør på aldrig lægges på jord/gulve, men skal opbevares på rørreoler eller anden opklodsning. Der skal altid 

tæthedsprøves med luft før der påfyldes vand på nye installationer. 

Værktøj SKAL mærkes, så man ved om det anvendes til rustfri eller alm. Jern 

 

Fortrolighed: 

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

arbejde i fortrolighed. Vi har derfor tavshedspligt med hensyn til alt hvad vi erfarer i forbindelse med vores 

arbejde.  



 

Ved arbejde i CPH lufthavn: 

Hvis du skal arbejde i CPH lufthavn skal du have ren straffeattest samt sikkerhedsgodkendes hos PET.  

Du skal på særlige kurser vedr. sikkerhed, arbejdsgang, kørsel mm. Da vi er kendt leverandør er der særlige 

regler når du bringer varer ind i CPH lufthavn, bl.a. forsegling af firmabil under overvågning.  

 

Gaver og sponsorater: 

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

underleverandører og kunder. Hvis der modtages gaver og/eller gavekort skal dette forhåndsgodkendes på 

kontoret.  

 

Sikkerhed og sundhed: 

At vi har en høj sikkerhed i virksomheden samt at vi har et sundt arbejdsmiljø for alle betyder, at vi alle skal 

være med til at fjerne fare og undgå skader ved hjælpe af værnemidler, hjælpemidler og åben dialog. Der 

må ikke herske tvivl blandt medarbejdere og ledelsen om, at man aldrig må udsætte sig selv eller andre for 

fare, fordi man ikke tror at er er økonomi til at udføre en given opgave forsvarligt – det er der altid. Er man i 

tvivl om en opgave skal løses med evt. lift, stillads eller andre hjælpemidler, så kontakt din overmontør, 

sikkerhedsrepræsentant eller ledelsen for en åben dialog, så den bedste arbejdsmetode anvendes, for at 

sikre en sikker løsning. Man skal gå glad på job – og glad hjem fra job, det er vigtigt at huske for alle. I 

virksomheden tillades mobberi og dårligt arbejdsklima ikke, der skal være et godt arbejdsklima for alle.  

 

Som ansat i virksomheden har du et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø, derfor skal du være 

medvirkende til at: 

- Sikkerhedsforanstaltninger virker via hensigten, f.eks. ved at bruge de personlige værnemidler du 

har fået udleveret. 

- Arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige inden for dit eget 

arbejdsområde.  

- Sørge for at sætte de sikkerhedsforanstaltninger på plads igen, som du midlertidigt har fjernes, 

f.eks. når du i forbindelse med afsætning af materialer på et stillads midlertidigt fjerner et rækværk. 

- Meddele det til virksomhedens arbejdsmiljøorganistaion, arbejdslederen eller arbejdsgiveren, hvis 

der opstår fejl og mangler som du og dine kollegaer ikke selv kan rette. 

- Samarbejde med andre virksomheder og beskæftigede på arbejdssteder f.eks. på byggepladser, 

hvor flere virksomheder udfører arbejdet samtidig. 

- Rette dig efter de regler der gælder for sikkerhed og sundhed når der arbejdes på et fremmed 

virksomhedsområde.  

- Sørge for at udleverede sikkerhedssko/værktøj & el-værktøj hele tiden er i forsvarlig stand. 

 

 



Er man ude for en arbejdsulykke, skal man altid sørge for at kontakte kontoret, som hjælper med at udfylde 

og indsende skadesrapport til arbejdsskadestyrelsen. Selv den mindste skade kan på et senere tidspunkt 

vise sig vigtig at registrere.  

 

Kontaktoplysninger: 

Hovedkontor   36701881                      ims@ims-vvs.dk 

Nicolai Thron Sørensen   26870672                      Nicolai@ims-vvs.dk 

Kim Sørensen   26870680                      Kim@ims-vvs.dk 

Martin Mathiesen   26870681                      Martin@ims-vvs.dk 

Peter Korsholm  26870676                      PK@ims-vvs-dk 

Jane Thron Sørensen  26870678                      Jane@ims-vvs.dk 

Vicky Thron Sørensen  26870673                      Vicky@ims-vvs.dk 

Tillidsmand (John Schick)  26870679                      jschick0@gmail.com 

Sikkerhedsrep. (Brian Dehn)  26870675                      brian.dehn@ims-vvs.dk 
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