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VÆRDI
SKABER VI SAMMEN
Det du sidder med nu, er HYDACs kulturprofil.
Den første kulturprofil var en samling af historier og beskrivelser, vi
har fortalt hinanden de sidste femten år.
Anden version af kulturprofilen betyder ikke, at det er en anden kultur - men at det er en lidt anden måde at beskrive kulturen på end
sidste år.
Dette års kulturprofil er en opdateret samling af sammenhængende historier, der er skrevet for at give det bedst mulige billede af
vores fælles kultur hos Hydac A/S.
Vi håber, du vil nyde fortællingerne og bliver mere nysgerrig på,
hvem vi er. Husk, at du altid er velkommen til at kigge ind og lære
mere!
Med venlig hilsen
Alle os på HYDAC
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HYDACS HISTORIE
I 1999 gik Jens Haugaard rundt
med en drøm. Han ønskede at bygge noget op, skabe en virksomhed
og gøre en forskel på det danske
marked for hydrauliske løsninger.
DRØM OM AT SKABE VÆKST
Jens ønskede, at skabe noget der
kunne vækste, som kunne være en
arbejdsplads for nogle af de dygtigste medarbejdere i Danmark, og
som kunne udvikle sig og blive til
noget stort. I dag, i 2018 er HYDAC
en toneangivende virksomhed på
det danske marked for hydraulik.
Med godt 90 medarbejdere, hovedsæde i Langeskov, kontor i Stilling
og serviceværksteder i Aalborg,
Esbjerg og Vordingborg, samt en
kundeportfølje med nogle af de
allerstørste virksomheder i Danmark og på det globale marked,
så er HYDAC godt på vej - og Jens’
drøm er gået i opfyldelse.
”En lang men spændende rejse,
som langt fra er forbi”. Sådan
beskriver Jens de seneste 18 år,
hvor han hver dag har siddet i
direktørstolen hos HYDAC. Egentlig sidder han ganske sjældent
ned. Det meste af tiden er han i
fuld gang overalt i virksomheden.
Det kræver engagement at nå
hertil sammen med en utrættelig
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lyst til konstant at udvikle sig.
”Da HYDAC i sin tid blev startet,
havde vi et stort fokus på vores
HYDAC-produkter og på, hvordan
vi kunne sælge produkterne på det
danske marked. Det har vi stadig
fokus på”, understreger Jens.
FOKUS ER AT SKABE VÆRDI
Men i dag er fokus blevet udvidet,
og der er især tre fokusområder,
der er i centrum: HYDACs relationer, HYDACs kultur og HYDACs
løsninger. Disse tre fokusområder indgår i det vi kalder værditrekanten - og den har kun ét fokus:
At skabe værdi! Vi vil skabe værdi
sammen med vores mange samarbejdspartnere - både kunder
og leverandører. Vi vil skabe en
kultur baseret på et stærkt værdisæt, og vi vil udvikle og sælge løsninger, der skaber værdi for vores
samarbejdspartnere.
VÆRDI ER DRIVKRAFTEN
At skabe værdi har altid været
drivkraften bag HYDAC, og med
tiden er vi blevet endnu dygtigere
til det samtidig med, at vi er blevet meget skarpe på at integrere
værdi i alle vores handlinger,
strategier og løsninger.

DRØMMEN OM FREMTIDEN
Forstil dig en virksomhed, der er
præget af lyst, mod, forandringsparathed, udvikling, fremsynethed
og en stærk kultur.
Sådan ser vi HYDAC i fremtiden.
Hydac skal fortsætte med at være
en virksomhed i vækst, hvor vi
hele tiden arbejder med at styrke
værditrekanten: HYDACs relationer, HYDACs kultur og HYDACs
løsninger.
VI VIL SÆTTE DAGSORDEN
Vi har en ambition om fortsat at
sætte dagsordenen på det danske
såvel som globale marked, og vi
VIL være en foretrukken leverandør blandt vores mange kunder. Vi
vil være den mest attraktive samarbejdspartner for vores leverandører. Vi vil være de dygtigste inden for vores felt, og vi vil bidrage
til at udvikle markedet med nye
og innovative løsninger.

har lyst til at gøre en vigtig forskel.
Vi ved, at drømme kan gå i opfyldelse, hvis blot vi står sammen om
at tro på det. Selvom fremtiden
byder på vækst og udvikling, så
skal kulturen hos HYDAC fortsat
være et af vores vigtigste konkurrenceparametre. Kulturen er
noget, som ingen virksomhed kan
kopiere - og det er kulturen, der
gør os helt særlige. Fremtiden
hos HYDAC byder på en stærk
kultur med fokus på at skabe
gode rammer for, at medarbejderne kan trives i en virksomhed i
udvikling. Vi skal holde begge ben
på jorden, mens vi flyver afsted.
En lang,
men
spændende
rejse,
som langt fra
er forbi.

VI SKABER FREMTIDEN SAMMEN
Vi vil fortsat have nogle af de aller bedste medarbejdere inden for
feltet, og vi skal sikre, at de stadig
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HYDAC
INTERNATIONAL
Hos HYDAC er vi en del af en større fortælling. Vi er nemlig en del af
en af verdens største familieejede
hydraulikkoncerner. Koncernens
hovedkvarter ligger i Sulzbach i
Sydtyskland - tæt på den franske
grænse. Det er herfra størstedelen af vores komponenter kommer, og det er her den øverste
ledelse i HYDAC har hjemme.
HYDAC koncernen blev oprindelig
grundlagt i 1963 af Werner Dieter
og Otmar Schön og tæller i dag
godt 9000 medarbejdere fordelt i
mere end 56 lande.
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HYDAC koncernen er kendetegnet
ved en flad organisationsstruktur,
hvor hver landechef har ansvar for
sit eget marked. Der hersker en
entreprenant ånd i HYDAC koncernen, og ledelsen udviser stor
tillid til koncernens over 50 landechefer, der hver dag træffer værdifulde beslutninger for HYDAC koncernen, og for de markeder, som
de er ansvarlige for.

NØGLETAL
2014

2016

2020

20% vækst - 5% EBIT

20% vækst - 7% EBIT

20% vækst - 10% EBIT

2 mio.

3 mio.

5 mio.

Lukkede kurser

Åbne kurser

Faste åbne kurser

10% vækst/år

10% vækst/år

10% vækst/år

30% vækst/år

30% vækst/år

30% vækst/år

20% vækst/år

20% vækst/år

20% vækst/år

20% vækst/år

20% vækst/år

20% vækst/år

8 mand

12 mand

20 mand

På globalt plan omsætter HYDAC koncernen for omkring 10 mia.
DKK i 2016.
I Danmark ligger omsætningen på ca. 250 mio. DKK i 2017.
HYDAC er en vækstorienteret organisation, hvor vækstmålene er væsentligt højere end den generelle markedsudvikling.
Det kræver en stærk kultur og stærke effektuerbare strategier.
HYDACs 90 medarbejdere er garant for, at vi når vores vækstmål.
Vi har ingen kønskvotering på HYDAC. Vi tror på værdier og værdiskabelse
fremfor kønskvotering. Vi tror på, at diversitet skaber bedre resultater
fremfor, at vi alle er ens.
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FORRETNINGSOMRÅDER &
FORRETNINGSMODELLER
Udvikling er hos HYDAC en helt
naturlig del af hverdagen.
Vi har en ambition om at være en
virksomhed i bevægelse, og vi evaluerer og udvikler løbende på vores forretningsmodeller. Vi udvikler ikke blot for udviklingens skyld,
men fordi vi ved, at vores kunder
og de markeder, som vi befinder
os på, er i konstant forandring. Det
kræver, at vi som virksomhed kan
følge med eller allerhelst går foran.
VI VIL UDVIKLING
Et af de områder, som vi udvikler
på, er vores forretningsmodeller. Vores forretningsmodeller
er et udtryk for de forretningsområder, som vi arbejder med.
Forretningsmodellerne beskriver,
hvordan vi gør forretning. Når vi
udvikler på vores forretningsmodeller, så gør vi det for at tilpasse forretningen til markedet,
men også for at forberede os på
fremtidens behov for nye og innovative forretningskoncepter.
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7 FORRETNINGSMODELLER
Forretningen hos Hydac er bygget
op omkring syv forskellige forretningsmodeller. Selvom de er
forskellige i deres form og værditilbud til kunderne, så er de alle
syv baseret på det hydrauliske
tema, og understøtter vores position på markedet som en seriøs
og veletableret hydraulikvirksomhed. Vi er p.t. igang med at udvikle en ottende forretningsmodel.
For at vores medarbejdere - nye
som gamle - skal kunne forstå
og fortælle om vores forretningsmodeller på en let, forståelig og
simpel måde, så har hver af vores
forretningsmodeller et navn og
symbol med en dertilhørende procestegning. Idéen er, at procestegningerne og symbolerne på en let
måde illustrerer, hvad forretningsmodellerne handler om.

HYDAC Learn

HYDAC Innovation

HYDAC One off

HYDAC Configure

HYDAC Serie

HYDAC Component

HYDAC Service
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HYDAC LEARN
HYDAC Learn tager udgangspunkt i læring og vidensdeling. Den er
bygget op omkring et værditilbud, hvor vi tilbyder undervisning og foredrag til både kunder og leverandører, men også internt i hele HYDAC
koncernen. Undervisningen er primært koncentreret omkring temaet
hydraulik, men tilbyder også undervisning i strategi og ledelse.

HYDAC INNOVATION
HYDAC Innovation tager udgangspunkt i udvikling og ny-tænkning. Den
tilbyder innovation og udvikling inden for fire forskellige områder: Produktinnovation, procesinnovation, positioneringsinnovation og innovation af forretningsmodeller. HYDAC Innovation bruges både til udvikling
i forhold til vores forskellige samarbejdspartnere, men også internt i
organisationen.
Hos HYDAC er innovation defineret som noget, der er: 1) NYT - i det
mindste for os. 2) NYTTIGT - værdiskabende for vores samarbejdspartnere og for os. 3) NYTTIGGJORT - omsat til penge. Hvis alle 3 ikke er
opfyldt, så er det ”bare” en god idé.
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HYDAC ONE OFF
HYDAC One off tager udgangspunkt i udvikling af enkeltstående, unikke
løsninger, som i høj grad er specificeret af kunden, hvor vi i tæt samarbejde med kunden udvikler et produkt, der er tilpasset kundens behov
og ønsker. Produktet kan efter endt udvikling enten produceres hos os
eller hos en anden producent - alt afhængig af, hvad kunden ønsker.

HYDAC CONFIGURE
HYDAC Configure tager udgangspunkt i konfigurerbare løsninger, som
har en høj grad af standardisering, hvor vi forholdsvis simpelt kan tilpasse en løsning til kunden baseret på allerede udviklede standardkomponenter. HYBOX-programmet, der er kendt verden over, er et eksempel
på en konfigurerbar løsning.

11

HYDAC SERIE
HYDAC Serie har sit udspring i serieproduktion. Den bruger vi, når
kunden ønsker en serie af ens produkter produceret - fx 50 ens pumpestationer.

HYDAC COMPONENT
HYDAC Component tager udgangspunkt i salg af komponenter. HYDAC
er baseret på udvikling og produktion af egne produkter fra hovedkontoret i Tyskland og med fabrikationsfaciliteter verden over. For denne
forretningsmodel består værditilbuddet i at markedsføre og sælge disse
komponenter til kunder på det danske marked.
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HYDAC SERVICE
HYDAC Service tager udgangspunkt i at servicere kunderne med råd,
vejledning og reparation af produkter og systemer. Den består af tre
servicekoncepter, alt afhængigt af kundens behov for service. Hvor
nogle kunder har et ønske om at have en fast kontrakt med løbende
opfølgning og vedligehold, så ønsker andre kunder, at serviceteknikeren
kun kommer, når der er nedbrud, der skal løses med det samme.

HYDAC POWER ON DEMAND
Under construction ...
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CODE OF CONDUCT

VORES ETISKE
RETNINGSLINJER
Da vi er en verdensomspændende koncern, ser vi det som en selvfølge at
handle i overensstemmelse med de samme grundlæggende principper
på alle markeder i hele verden. HYDACs Code of Conduct nedenfor indeholder vores minimumskrav, som kan suppleres med nationale behov.
Derfor henviser al handel med Hydac A/S til dansk lovgivning - medmindre andet er aftalt.
1. Gældende nationale og internationale love og regler danner det fundamentale grundlag
for vores aktiviteter.
2. Vi tager hensyn til relevante sociale, kulturelle og politiske forskelligheder.
3. Vores holdning til menneskelig værdighed udelukker enhver form for diskrimination, magt
eller chikane i vores omgang med andre.
4. Vi tiltræder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, herunder især beskyttelse af
mindreårige, beskyttelse af den frie arbejdskraft og den almindelige sundhedsbeskyttelse.
Dette omfatter i sidste ende også miljøbeskyttelse.
5. Vi står ved principperne om fri markedsøkonomi og dermed ved åben og fair konkurrence.
6. Fortrolighed er en central forudsætning for fair og partnerskabsbaserede samarbejder.
7. Vi vil ikke samarbejde med personer, virksomheder eller institutioner, der ikke overholder
disse minimumsstandarder.

HYDAC & MARKEDET
Hos HYDAC er samarbejde kernen
i hele forretningen. Det er tilfældet internt i virksomheden, hvor vi
arbejder ud fra en værdi om, at vi
altid hjælper hinanden på tværs,
men også ud mod vores kunder
og leverandører, hvor samarbejde
er det, der bringer os sammen.
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VI SKABER VÆRDI SAMMEN
Vi ved, at vi kun kan skabe værdi
for os selv, for forretningen og for
vores samarbejdspartnere, hvis
vi arbejder sammen. Hos HYDAC
er vi så heldige at have en bred
portefølje af rigtig gode samarbejdspartnere, som vi hver dag er

i tæt dialog med. En dialog, der
er præget af åbenhed, et positivt
mindset og et ønske om at skabe
noget godt sammen.
VI BEHANDLER
KUNDERNE FORSKELLIGT
Hos HYDAC har vi kunder på
mange forskellige markeder, og
vi ved, at vi ikke kan servicere alle
vores kunder på samme måde.
De er nemlig meget forskellige.
Derfor arbejder vi med en segmenteringsmodel, hvor vi inddeler vores kunder efter deres
størrelse (potentiale) og andelen
af omsætning, som vi har hos
kunden. Ved at være opmærksom
på vores kunders forskelligheder,
kan vi sikrer, at dialogen, løsningen og servicen er tilpasset hver
enkel kundes behov og forventninger. ”Ingen kundeløsninger
uden et stærkt leverandørnetværk”. Vi er hver dag bakket op
af en stærk portefølje af leverandører, som på forskelligvis leverer

ind til vores værditilbud. Ligesom
vi ønsker at skabe værdi sammen
med vores kunder, så ønsker vi
også at tage positiv del i værdiskabelsen sammen med vores
leverandører. Vi afholder derfor
løbende arrangementer sammen
med vores leverandører, hvor vi
gennem undervisning og forskellige typer af oplæg hjælper dem til
at blive dygtigere.
DIALOG ER VEJEN
Fælles for arbejdet med både vores kunder og leverandører er en
tæt dialog. Vi foretager løbende tilfredshedsanalyser sammen med
vores kunder samt evalueringer
sammen med vores leverandører.
I dialogen og samarbejdet med
kunder og leverandører gælder
vores sæt af værdier. Det betyder
blandt andet, at vi viser, at vi tror
på samarbejdet, vi er positive i
vores kommunikation, vi går altid
efter bolden - aldrig efter manden,
og vi taler sandt.

Hvis du vil gå
hurtigt, skal du
gå alene
– hvis du vil gå
langt, skal du have
andre med.
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KULTUR, VÆRDIER
OG PRIORITERINGER
”Kultur er på en gang svært at
forklare eller gribe om, men på
den anden side meget tydelig.”
Vi mener, at kultur skal leve overalt i virksomheden for at være
ægte. Det er ikke nok at kulturen
kun udleves på direktionsgangen
eller på lageret. Vi tror på, at kultur skal udleves overalt i organisationen for at være stabil, stærk
og et fundament til at bygge en
velfungerende virksomhed op
omkring.
FÆLLES ANSVAR
Hos HYDAC er der ikke nogen,
der har det egentlige ansvar for
kulturen - det har vi alle sammen. Alle medarbejdere overalt i
virksomheden er ansvarlige for at
bære kulturen igennem i daglig-
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dagen. Ledelsen har et stort ansvar for altid at gå forrest, når det
handler om kultur. Det er også
ledelsen, der handler, når kulturen er under pres. Det kan være
i perioder med et ekstra arbejdspres, hvor der virkelig skal løbes
stærkt. Det kan også være, når
der skal gennemføres store forandringer, som har indflydelse på
medarbejderne og dagligdagen.
I sådanne situationer er det ledelsens entydig ansvar at skabe
balance og få fokus tilbage på det,
som skal være rammen om vores
arbejdsplads - nemlig vores værdier. Det kan ledelsen gøre ved
hjælp af informationer til organisationen, støttesamtaler med
medarbejderne, coaching - og i
yderste konsekvens afskedigelser
og nyansættelser.

Kultur er på en gang svært
at forklare eller gribe om,
men på den anden side
meget tydelig.

KONSTRUKTIV UDFORDRING
Medarbejderne kan bidrage til
at skubbe kulturen i en positiv retning. Det kan eksempelvis
være medarbejdere, der dagligt
konstruktivt udfordrer det eksisterende eller løbende kommer
med nye idéer og forslag. Her er
medarbejderne med til at skubbe
kulturen i retningen af mere nytænkning, idérigdom og forandringsvillighed. Omvendt, så kan
der også være medarbejdere, som
udfordrer kulturen i en negativ retning. Det sker, når medarbejdere
ikke efterlever vores værdier, og fx
går efter manden og ikke bolden.
Det kan også være medarbejdere,
der modarbejder sine kolleger,
eller forsøger at skabe splid og
dårlig stemning. Det vil vi ikke acceptere hos HYDAC, og i sådanne
tilfælde er konsekvensen klar, og

der indkaldes til samtale. Måske
gives der en skriftlig advarsel, og
i yderste konsekvens afskediges
medarbejderen.
Det er vigtigt, at vores kultur passer til den rejse, vi er på. Kulturen
skal understøtte vores strategi, og
der sker løbende en tilpasning af
kulturen, i takt med at HYDAC udvikler sig.
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VORES VÆRDIER
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Hos HYDAC har vi et stærkt værdisæt, som består af 8 ufravigelige værdier.

kultur, og der bliver brugt mange
kræfter på hele tiden at holde
værdierne i hævd.

Værdierne er illustreret enkeltvis, så de bliver levende, vedkommende og kommunikerbare. Værdierne er grundstenen i HYDACs

Alle medarbejdere kender vores
værdier, og det er ofte medarbejderne, der selv italesætter, hvis
der er situationer, hvor vi ikke helt

Vi ved, at god kvalitet
starter ved os selv

Vi er forandringsparate
og agile

Vi har fokus på målet og
respekt for vejen

Vi taler altid sandt og holder, hvad vi lover

formår at efterleve dem. Værdierne er en synlig del af hverdagen.
Vores montører har tegningerne
trykt bag på deres t-shirts, og fungerer derfor som budbringere af
vores værdier. Desuden er vores
værdier synliggjort rundt omkring
i virksomheden som motiver på

Vi går efter bolden ikke manden

Vi tror på samarbejde
med alle

væggene. De blev trykt på t-shirts
til alle medarbejdere på strategiseminaret i 2014, og de bliver ofte
nævnt i vores mandagsmail til alle
medarbejdere.

Vi har hjertet og fagligheden
på det rette sted

Vi er positive
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VORES PRIORITETER
HYDAC arbejder altid efter en fælles grundholdning og prioritering. Vi
undgår derved uoverensstemmelser omkring beslutninger og sikrer en
ens holdning i alle vores prioriteringer. Nye medarbejdere bliver introduceret til disse på introduktionsdagene. Vores klare prioritering er:
1. Sikkerhed
2. Kvalitet
3. Bæredygtighed
4. Levering
5. Kost
1. prioritet er ”SIKKERHED” – vi går aldrig på kompromis med personlig
sikkerhed. Det fremgår til dels af vores OHSAS 18001 certificering, men
også i, at i alle handlinger i hverdagen skal sikkerheden prioriteres højest. Derfor har vi stor fokus på APVer og sikkerhedsudstyr i alle funktioner. Vi arbejder løbende med forbedringer for at undgå arbejdsulykker,
nærvedulykker og potentielle nærvedulykker.
2. prioritet er ”KVALITET” – vores mål er, at arbejde med 100% kvalitet i alt,
hvad vi foretager os. Det fremgår klart af vores ISO 9001 certificering.
Det gælder både produktkvalitet og kvalitet i eget arbejde.
Alle produkter, der ikke lever op til ønsket kvalitet, bliver stoppet og
tilpasset, så produktet har det rette kvalitetsniveau.
3. prioritet er ”BÆREDYGTIGHED” – vi har stor fokus på miljøet i henhold til
vores ISO14001 certificering.
4. prioritet er ”LEVERING” – vi ønsker kundefokus og at sikre levering i
henhold til aftalt tid og sted. Men ikke på bekostning af ovenstående 3
priotiteter.
5. prioritet er ”KOST” – fokus på omkostninger prioriterer vi sidst.
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HYDAC er ikke bare et sted, hvor
man går på arbejde. Det er faktisk
en stor del af medarbejdernes liv.

Happiness is not a
destination, it is a
way of life.
En stor del af hverdagen for alle
medarbejdere finder sted på
HYDAC, og der ligger et stort ansvar i at sørge for, at hver dag på
HYDAC er en god dag. Det betyder
ikke, at der ikke er trælse dage,
eller dage hvor opgaverne bringer
flere frustrationer end glæde. Det
betyder såmænd bare, at vi skal
sikre, at HYDAC danner rammen
om et godt arbejdsliv og sammenhold kollegerne imellem selv på de trælse dage.
Vi på HYDAC ved, at dette er et
fælles ansvar. HYDACs ledergruppe kan ikke skabe det alene, det
er noget alle medarbejdere skal
bidrage til, og bakke op om. Hvad
enten man er leder, arbejder i
kantinen eller sidder i udviklingsafdelingen. HYDAC skal være et
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sted, hvor medarbejderne er glade for at arbejde. Ikke blot fordi de
er stolte over de løsninger, vi kan
levere, men også fordi de oplever, at arbejdsglæde og et stærkt
værdisæt er det fundament, som
virksomheden bygger på.
DET SKAL VÆRE SJOVT AT GÅ
PÅ ARBEJDE
Sammen har vi ansvar for at danne
rammerne for et arbejdsliv med
grin og glæde. Rundt om bordfodboldbordet grines der hver dag,
når medarbejderne dyster mod
hinanden. I alle afdelingerne har
man mulighed for at tage afsted
på ture sammen. Senest har vores supply chain afdeling været på
byvandring i Nyborg og brygget øl
sammen. Vores sælgerteam var
i foråret på bowlingtur, mens vores servicekolleger tog en tur på
gocart-banen. Disse arrangementer har til formål at styrke sammenholdet kollegerne imellem,
men også give alle en mulighed for
at mødes mere uformelt og bare
have det sjovt sammen.

BALANCE MELLEM
ARBEJDSLIV OG FRITID
Det at balancere arbejdsliv og fritid kan for mange være en stor
opgave. Vi vil alle gerne gøre vores
bedste, både på jobbet og hjemme
sammen med familien. Hos HYDAC er vi meget bevidste om den
tætte relation mellem arbejdslivet
og privatlivet, og vi ved, at de påvirker hinanden. Hvis der er problemer derhjemme, så følger det
med på arbejde og omvendt. I den
sammenhæng er åbenhed og ærlighed nøgleordene.

RUM TIL ALLE
Der skal være rum til, at alle
medarbejdere kan fortælle om
det, der er svært og samtidig opleve, at der er opmærksomhed
på og omsorg omkring medarbejderen i de perioder, hvor det
kan være svært at få arbejdsliv og
familieliv til at gå op i en højere
enhed. Hver morgen, når man
møder på arbejde, sætter medar-

bejderen en smiley på take-care
tavlen. Den kan være enten rød,
gul eller grøn, og fortæller noget
om, hvordan medarbejderen har
det, og hvordan humøret er. Den
røde fortæller, at der er noget,
der er meget svært, og påvirker
medarbejderens humør. Den gule
fortæller, at humøret ikke er i top,
mens den grønne repræsenterer
et godt humør.
KRAM ELLER ET
KLAP PÅ SKULDEREN
Ved at synliggøre dagens humør
hver dag hjælper vi hinanden til
at drage ekstra omsorg for de
medarbejdere, der har en svær
dag, eller hvor humøret bare ikke
er helt i top. Det kan være, der er
sket ting derhjemme, som påvirker medarbejderen, eller det kan
være arbejdsrelateret. Uanset
hvad, så giver det alle kolleger en
forståelse for, at der skal drages
lidt ekstra omsorg. Samtidig ved
lederne, at her er en medarbejder, der måske har brug for en
ekstra snak og et klap på skulderen.
FRIHED UNDER ANSVAR
En del af balancen mellem arbejdsliv og fritid handler også om
de rette rammer. Hos HYDAC arbejder vi med en høj grad af frihed
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under ansvar, hvor vi udviser tillid
og fleksibilitet. Det betyder, at alle
medarbejdere kan gå til tandlæge, akupunktur, læge, kiropraktor
og lignende i arbejdstiden, mod at
den samme fleksibilitet vises den
anden vej. Vi har følgende rammer for flekstid:

FOREBYGGE STRESS

Alle afdelinger skal dog være bemandet og funktionsdygtige inden
for normal arbejdstid. Derfor skal
flextid aftales med ens kollegaer i
afdelingen.

Når medarbejdere skal balancere arbejdsliv og fritid, så opstår
risikoen for stress. Vi er meget
opmærksomme på stress blandt
medarbejderne, og vi tager tilfælde med stress meget alvorligt.
Først og fremmest er vi opmærksomme på, om der er medarbejdere, der er i en situation, som
kan udvikle sig til stress. Vi reagerer hurtigt og tager kærligt hånd
om medarbejderen, så stressen
ikke udvikler sig. Her er det vigtigt, at vi løbende følger op sammen med medarbejderen og sørge for, at medarbejderen hurtigt
kommer ud af situationen. Det
kan være, at der skal laves om på
arbejdsrutiner, arbejdsopgaver
eller andet, som er årsagen til, at
medarbejderen bliver for presset.

Derudover har medarbejderne
mulighed for at lave en aftale om
at arbejde hjemme. Ligesom det
er helt acceptabelt at tage sine
børn med på HYDAC, hvis det en
dag skulle være nødvendigt. Da
institutionerne for år tilbage strejkede, indrettede vi for en periode
HYDAC til også at rumme børn.

ÅBENHED
OM UDFORDRINGER
Stress, mentalt ubehag eller udbrænthed kan ramme alle. Årsagerne kan være mange. Derfor
skal de håndteres individuelt.
Den vigtigste kilde til at komme
ovenpå igen er åbenhed. Åbenhed overfor familien, vennerne,

OM MORGENEN KAN DER
FLEKSES I TIDSRUMMET
FRA KL. 07.00 TIL KL. 08.30.
OM EFTERMIDDAGEN KAN DER
FLEKSES I TIDSRUMMET FRA
KL. 15.00 TIL KL. 16.30.
FREDAG EFTERMIDDAG KAN
DER FLEKSES I TIDSRUMMET
FRA KL. 14.30 TIL KL. 16.00.
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Det var en rigtig god oplevelse,
som vi gerne gentager, hvis det
bliver nødvendigt.

lederen og kollegerne. Ofte er det
faktisk omgivelserne - og ikke
personen selv, der først bliver opmærksomme på de forandringer,
der følger med.

ver, der skal løses. Det er vigtigt,
at denne dialog foregår i en åben
og ærlig tone - på alle niveauer.
Vi vil hellere forebygge end helbrede!

Ofte ignorerer den ramte de symptomer, der følger med - såsom
hjertebanken, hurtigt åndedræt,
ubehag i maven, klamme hænder, armsved, urolige bevægelser,
svimmelhed, dirrende stemme,
hovedpine, stive og ømme muskler, ondt i maven, diarré, hård
mave eller søvnbesvær. Senere
er det symptomer, som træthed,
uoplagthed, nervøsitet, tristhed,
indre uro, manglende overskud,
synsforstyrrelser og gråd, der kan
sætte ind.

Hvis man er blevet ramt, så er det
vigtigt at gå til sin nærmeste leder eller direktøren, så vi sammen
hurtigt kan vurdere, hvad HYDAC
kan gøre for at medarbejderen
kan komme ovenpå igen. Ved akut
behov kontakter vi virksomhedens
psykolog, hvor HYDAC afholder de
første psykologtimer, indtil sundhedsforsikringen er aktiveret.

HELLERE FOREBYGGE
END HELBREDE
Når det gælder de arbejdsrelaterede påvirkninger, så hjælper
vi på HYDAC hinanden med at få
overblik i hverdagen og med at få
opgaverne løst. Vi hjælper også
hinanden med at tilpasse ressourcer og kompetencer til de opga-

tegn en mand
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ARBEJDSGLÆDEGRUPPEN
Hos HYDAC har vi en arbejdsglædegruppe, som består af demokratisk valgte medarbejderrepræsentanter, der repræsenterer
alle afdelinger i virksomheden.
Derudover sidder HYDACs direktør også i gruppen for at sikre et
tæt samarbejde mellem ledelsen
og arbejdsglædegruppen.
ARBEJDSGLÆDE GRUPPENS
FORMÅL ER AT:
FÅ DE GODE HISTORIER
GENFORTALT
VÆRE INSPIRATIONSFORUM
FOR HELE HUSET
VÆRE ”OVERTRYKSVENTIL”
FOR ALLE KOLLEGERNE
Arbejdsglædegruppen mødes en
gang om måneden. På møderne
diskuteres emner som stress,
utryghed, rygter, uenighed og konflikter, men lige så meget gode oplevelser og eksempler på ting, der
fungerer godt.
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Arbejdsglædegruppen spiller en
vigtig rolle, når vi taler om medarbejdertilfredshed og trivsel,
hvilket også er gruppens helt
klare fokus. Derfor gennemfører
HYDAC sammen med arbejdsglædegruppen hvert andet år en
omfattende medarbejdertilfredshedsanalyse. Den gennemføres
med en uvildig samarbejdspartner udenfor HYDAC, og resultaterne er anonymiserede, så medarbejderne trygt kan give udtryk
for, hvad de mener.
Når undersøgelsen er gennemført, arbejder arbejdsglædegruppen videre med resultaterne, og
udvælger på baggrund af analysen
en række forbedringsområder,
der sendes i høring blandt medarbejderne. De danner baggrund for
arbejdsglædegruppens arbejde
for den kommende periode.

MOTION OG SUNDHED
I en virksomhed, hvor medarbejderne bruger en stor del af deres tid, har vi et medansvar for at
sætter rammerne for sundhed.
Hos HYDAC dikterer vi ikke, hvad
vores medarbejdere skal spise,
eller hvor meget motion de skal
dyrke, men vi vil gerne gå forrest
med nogle fornuftige tiltag, der
kan bidrage til en øget sundhed.
Motion spiller en vigtig rolle, når
man skal holde sig i gang, opretholde et højt energi niveau og
holde det gode humør.

Der er indlagt motion i hverdagen, og hver tirsdag og torsdag kan
alle medarbejdere være aktive i
30 minutter - enten i form af løb,
gåture eller andre udendørs aktiviteter. Udover at give frisk luft og
et break fra arbejdsopgaverne, så
er motionstiden også en mulighed
for at være social med sine kolleger. Motion i arbejdstiden hos
HYDAC er en stor succes, og for
mange medarbejdere har det været medvirkende til, at mange er
kommet i væsentlig bedre form.
Vi giver gerne et tilskud til det helt
rigtige sportstøj. Derfor har alle
medarbejdere hos HYDAC hvert
år mulighed for at få 500 kr. til køb
af sportstøj med HYDAC-logo på.
Sundhed handler også om det, vi
spiser, derfor er kantinen et vigtigt samlingspunkt. Her serveres
der hver formiddag hjemmebagt
fuldkornsbrød med ost og pålæg.
Til frokost er der både lune og
kolde retter, og dagen igennem
er der frisk frugt til rådighed for
alle. Ja, og så er kantinen økologisk, hvilket betyder, at vi har det
økologiske SØLV-mærke.
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Samfundsansvar er en
forretningsdisciplin

SAMFUNDSANSVAR
OG SOCIAL ANSVALIGHED
CSR handler om at integrere
sociale- og miljømæssige hensyn
i vores forretningsaktiviteter og i
vores interaktion med vores samarbejdspartnere.
HYDAC TAGER ANSVAR
Hos HYDAC betyder det, at vi tager et ansvar. Vi er bevidste om
vores position i samfundet som
en mellemstor, veletableret virksomhed, og vi ønsker at bidrage
positivt til lokalsamfundet omkring virksomheden, men også til
arrangementer og gode projekter
generelt. Fx har vi deltaget i: Stafet for livet samt løbende indsamlinger til Red Barnet og Kræftens
Bekæmpelse. Derudover donerer
vi ved lejlighed også forskellige
gaver til et godt formål i lokalområdet.
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VI HAR PLADS TIL ALLE
Her er der plads til alle typer af
medarbejdere – også dem, der
måske kan have svært ved at passe ind andre steder. Vi tror på det
gode i alle, og at alle kan bidrage
med noget godt. Hos HYDAC opretter vi løbende stillinger målrettet mennesker, som har brug
for lidt hjælp til at komme ind på
arbejdsmarkedet, fx i forbindelse
med et arbejdsprøvningsforløb.
Det kan også være medarbejdere,
der har behov for ekstra omsorg
og støtte i et job.
VI FORBEDRER MILJØET
Vi bekymrer os om miljøet, og vi
arbejder løbende med tiltag, hvor
vi kan spille en aktiv rolle i at forbedre miljøet. Vores ISO 14001 er
et godt bevis på dette.

LIVSKRISER
Livskriser, store som små, oplever
vi alle på et eller andet tidspunkt.
Jævnligt oplever HYDAC medarbejdere, der privat har nogle
svære ting at slås med. Det kan
være alvorlig sygdom, dødsfald
eller skilsmisse. Det er oplevelser, som helt naturligt påvirker
medarbejderne, og som kræver
en ekstra indsats. Selvom det er
private anliggende, så vil vi på
HYDAC gerne tage et ansvar for at
drage omsorg for medarbejderen
i sådanne svære situationer. HYDACs ledere står altid til rådighed
for medarbejdere, der har brug
for en snak, og vi er ikke bange for
at snakke om selv svære forhold.
PROFESSIONEL HJÆLP
Der er situationer, hvor medarbejdere kan have brug for professionel hjælp. Her tilbyder HYDAC
gennem Dansk Sundhedsforsikring betalt psykologhjælp. Det
kan også være medarbejdere, der
i perioder har brug for at arbejde
mindre eller med mindre krævende arbejdsopgaver. Det aftaler vi

individuelt med medarbejderens
leder. Dog er det ikke kun HYDACs
ledere, som træder til i sådanne
situationer. Når en medarbejder
på HYDAC oplever en svær tid, så
er det et fælles ansvar blandt alle
HYDACere at drage omsorg, hjælpe og vise sammenhold.
VI DRAGER OMSORG
Hvis vi mister en medarbejder til
sygdom eller andet, så har den
nærmeste leder et ansvar for at
kontakte medarbejderens nærmeste familie for at tilbyde støtte
og spørge, om der er behov for
hjælp. I sådanne situationer er
der også et behov for at informere
hele organisationen og drage ekstra omsorg for de medarbejdere,
som måtte have brug for det.
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KONFLIKTHÅNDTERING
Konflikter opstår, når mennesker
samarbejder. Det kan vi næppe
undgå. Vi har en ambition om at
imødekomme konflikter, håndtere konflikter og lære af konflikter.
KONFLIKT OG LEDELSE
HYDACs ledelse er uddannet til
at håndtere konflikter. Ledergruppen deltager løbende i kurser med fokus på at blive bedre
til at håndtere konflikter. Både
de konflikter der opstår i dagligdagen, og i hvordan konflikter kan
undgås. Vores værdier har også
til formål at afhjælpe konflikter,
men virker også som en rettesnor, når konflikter opstår.

Det er tydeligt italesat i hele virksomheden, at selv når kolleger er
uenige, så gælder vores værdier
stadig. Det betyder blandt andet,
at medarbejdere går efter bolden
og ikke manden i en konflikt, at
der udvises respekt for forskelligheder, at vi er åbne og lytter
(selvom vi ikke nødvendigvis er
enige), og at vi altid forsøger at
hjælpe hinanden.
Når konflikter så alligevel opstår,
er der behov for at sikre, at konflikten ikke udvikler sig, og at den
bliver håndteret på en måde, som
bringer parterne sammen igen på
en konstruktiv måde. Det gør vi
blandt andet ved at...

...VÆRE LYDHØR OVER FOR DE INVOLVEREDE PARTER
...FACILITERE EN KONSTRUKTIV DIALOG OM KONFLIKTEN
...IDENTIFICERE PROBLEMET OG HJÆLPE PARTERNE TIL
AT FINDE EN LØSNING
...SIKRE, AT ALLE INVOLVEREDE UDVISER RESPEKT FOR
HINANDEN OG KOMMUNIKERER I EN ÅBEN OG GOD TONE
...HJÆLPE PARTERNE TIL AT KOMME VIDERE EFTER KONFLIKTEN OG MØDES TIL EN OPFØLGENDE SNAK
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MOBNING
HYDAC opererer med en klar
nul-tolerance over for mobning.
Mobning strider med hele HYDACs værdisæt.

og sine kolleger. Hvis der sker
mobning, eller hvis der er optræk
til situationer, der kan karakteriseres som mobning, så har alle medarbejdere en pligt til at bryde ind.

Alle medarbejdere har at ansvar
for trivsel - både overfor sig selv

JUNIOR OG SENIOR
Vi har et ansvar - både for de helt
nye medarbejdere på arbejdsmarkedet og for de medarbejdere,
som er i den sidste del af deres
arbejdsliv.
SENIOR PÅ JOB
Medarbejdere over 60 år giver
HYDAC mulighed for at konvertere
gageregulering til ferie. Derudover
får de også muligheden for at reducere antallet af arbejdstimer,
så de er tilpasset det, medarbejderen kan og har lyst til. Dette aftaler medarbejderen selv med den
nærmeste chef, der også løbende
følger vores seniormedarbejdere,
for at sikre os, at de er glade og
tilfredse hos os.

JUNIOR PÅ JOB
For de yngste medarbejdere kan
det være en stor omvæltning at
komme ud på arbejdsmarkedet
og være en del af en organisation, hvor der er kolleger, der stiller krav og har høje forventninger.
Ja, alt i alt er der meget, som skal
læres. Er der behov, så følger vi
medarbejderen tæt i en periode,
så vi er sikker på, at de kommer
godt fra start. Det betyder blandt
andet, at vi både under MUSsamtaler og i det daglige snakker
om, hvad det kræver at gå på arbejde hos HYDAC. Er der tale om
elever, så sørge vi for løbende at
have en tæt dialog med skolen, så
vi kan sætte ind og hjælpe til, hvor
der er behov.
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PERSONALEGODER
Hos HYDAC har medarbejderne følgende goder:
Gruppeforsikring
Sundhedsforsikring
Personaleforening
Motion i arbejdstiden, hvis arbejdsbelastningen
tillader det
Fodboldborde, hvis arbejdsbelastningen
tillader det
Kantineordning
Frisk kaffe og te
Frugt
Bright Light (lysapparat mod vintertræthed)
Massagestol
Aviser og tidsskrifter på kontoret
Morgenmad fra kl. 9.00-9.15 alle hverdage
Rabatordninger hos udvalgte leverandører
Flekstid
Årligt sundhedstjek
Personalegoder og medarbejderaftaler er
specificeret i HYDACs personale håndbog.
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HYDAC POLITIKKER

KOMMUNIKATION
OG INFORMATION
At kommunikere på en god måde
er vigtig. Vi skal altid sikre den rigtige kommunikationsform, den rette
information i rette mængde og på
rette sted.

Udover den daglige kommunikation,
er der en række initiativer, som løbende finder sted med henblik på at
sikre viden og informationsdeling.
MANDAGSMAIL

HYDAC har stort fokus på kommunikation, og vi ønsker en kultur, hvor
kommunikationen er åben, positiv
og går på tværs af organisationen,
såvel som mellem medarbejdere
og ledelse. Vi har en værdi om, at vi
altid taler sandt, deler alt relevant
viden med hinanden og kommunikerer i en åben og ærlig tone. Det er
det bærende princip i al vores kommunikation.
VI SKABER VÆRDI SAMMEN
I dagligdagen er der megen kommunikation frem og tilbage, både
når kolleger mødes, når der sendes
mail eller over telefonen. Det afgørende for denne type kommunikation er, at vores værdier efterleves.
Det betyder blandt andet, at man
altid går efter bolden og aldrig efter manden, at man er positiv, holder hvad man lover og stræber mod
samarbejde. Vi kommunikerer desuden tydeligt vores værdier og prioriteringer i dagligdagen. De er placeret rundt omkring i virksomheden
i tekst og som illustrationer.
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Hver mandag udsender ledelsen
HYDAC Mandagsmail til hele huset.
Mandagsmailen indeholder en ”velkommen til en ny uge på HYDAC”,
information om den kommende uge
samt en opfordring til alle medarbejdere om at huske vigtige ting eller begivenheder. Det kan være, at alle skal
huske at drage omsorg for hinanden,
bakke op om personaleforeningens
aktiviteter eller blot huske at holde fri,
når man er hjemme.
HYDAC BOARDS
Synligt i alle afdelinger hænger der
boards. Form og indhold beslutter medarbejderne. Formålet med
disse boards er at synliggøre aktuelle drifts- og udviklingsopgaver i
de enkelte afdelinger. Der afholdes
løbende boardmøder, hvor indholdet diskuteres og evalueres.
AFDELINGSMØDER
Alle afdelinger holder løbende afdelingsmøder. Her er der mulighed
for, at medarbejderne sammen med

afdelingslederen kan diskutere aktuelle projekter i afdelingen, og
hvordan arbejdsdagen ellers fungere. Det er et åbent forum, hvor
alle temaer kan diskuteres. Her
gælder dog de samme værdier
som ellers, hvor kolleger ikke diskuterer hinanden.
INFORMATIONSMØDER
Hver anden måned mødes hele
virksomheden til informationsmøde. Her informerer ledelsen om
aktuelle projekter, om regnskabstal, nye tendenser på markedet,
kommende aktiviteter og øvrige
temaer, der vedrører hele virksomheden. Informationsmøderne varer
typisk halvanden time, hvor der er
mulighed for at medarbejderne
kan stille spørgsmål undervejs og
som afslutning på mødet. Efter
mødet sender direktøren en mail
ud, der indeholder hovedpunkterne
fra mødet, så de medarbejdere der
ikke kunne deltage på mødet, stadig er informeret.
INFORMATIONSMAILS
Emner, der vedrører hele virksomheden, kommunikeres ud via en
fælles mail. Det kan være i tilfælde
af afskedigelser eller ved ansættelser af nye medarbejdere. Alle
mails printes ud og hænges op i de

afdelinger, hvor der ikke er direkte
adgang til mails.
STRATEGISEMINAR
HYDACs strategiseminar er en årlig,
tilbagevendende begivenhed, hvor
alle medarbejdere samles over to
gode dage. Indholdet på strategiseminaret skifter fra år til år. Dog
med et samlet tema omkring fællesskab, forretningen omkring Hydac og udvikling. Tidligere temaer
har blandt andet været teambuilding, virksomhedens værdier, storytelling og personlighedsprofiler.
Strategiseminaret afslutter vi altid
med en stor fest for alle medarbejdere med overnatning og fælles
morgenmad.
PERSONALEHÅNDBOG
HYDACs personalehåndbog skal
primært ses som en håndbog for
medarbejderne. For nye medarbejdere skal den være en introduktion til virksomheden, og for alle
medarbejdere kan den være et opslagsværk, således at flest mulige
informationer om virksomheden og
relevante oplysninger for det daglige arbejde er på ét sted. Personalehåndbogen udkommer løbende i
en opdateret version. Det er medarbejderens opgave at holde sig
underrettet om den nyeste version.
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ANSÆTTELSE OG
AFSKEDIGELSE
HYDAC er en virksomhed i vækst,
hvilket betyder, at vi hele tiden
vurdere vores organisation og tager stilling til, om vi stiller med
det bedste hold eller, om der er
brug for flere ressourcer.

lificerende samtale kan i enkelte
tilfælde blive til en ansættelse
uden, at stillingen har været slået
op. Ansøgninger bliver arkiveret
og gemt indtil ansættelsen er
godkendt af ansøgeren.

GODT IGANG

PÆNT FARVEL

Vækst betyder, at vi ofte byder
velkommen til nye kolleger i organisationen. Når det sker, så
gør vi meget ud af at tage godt
imod vores nye kollega. I forbindelse med nyansættelser bliver
hele huset informeret via en mail,
der står blomster klar til den nye
medarbejder på den første dag,
og medarbejderen modtager en
velkomstmappe med introduktion
til HYDAC. Medarbejderen skal
desuden skrive sit navn på en brik
til vores store medarbejder puslespil, der hænger centralt for alle.

Når vi ser os nødsaget til at afskedige medarbejdere, så har vi
en meget vigtig opgave i at sørge
for, at den sidste tid bliver så god
som mulig. Vi ved, at det kan være
en rigtig svær tid for medarbejderen som afskediges, men også
for kollegerne. Vi fritstiller som
udgangspunkt ikke. Vi arbejder
derimod på, at tiden hos HYDAC
bliver så positiv som mulig og, at
vi fastholder, at medarbejdere er i
job til det sidste.

HYDAC er priviligeret af at modtage over 300 uopfordrede ansøgninger om året. Denne mulighed
griber HYDAC ved at invitere potentielle og interessante kandidater til en uformel pre-kvalificerende samtale - også selvom, der
ikke umiddelbart er åbne stillinger slået op. En sådan pre-kva36

Vi hyrer og fyrer ikke i
flæng – vi gør det, når det
er nødvendigt.
Kan vi fra HYDACs side gøre noget
for at hjælpe medarbejderen videre, så gør vi det. Den nærmeste
leder står til rådighed for samtaler i hele forløbet, også gerne
i forbindelse med den videre jobsøgning.

UDDANNELSE
OG TALENTER
HYDAC har et tæt samarbejde med
uddannelsesinstitutioner, og vi har
et ønske om løbende at rekruttere
dygtige, nye medarbejdere. Både
til fastansættelse, men også som
praktikanter og elever.
DYGTIGE MEDARBEJDERE
Vi ønsker hos HYDAC hele tiden at
dygtiggøre vores medarbejdere, og
har derfor en ambition om, at 10
% af vores medarbejdere er under
uddannelse (lærlinge/elever/Ph.d.
studerende/efteruddannelse). Uddannelse skal have det formål at
dygtiggøre medarbejderne på en
måde, så de er attraktive for HYDAC, men også sikre arbejdsglæden hos de medarbejdere, der motiveres af dygtiggørelse, og gerne
vil udvide deres kompetencer.
UDDANNELSE MED PLAN
Når vi har medarbejdere under
uddannelse, har vi et ansvar for at
hjælpe med til, at det bliver et godt
forløb. Derfor har vi en opgave i at
integrere medarbejderens uddannelsesforløb i hverdagen hos HYDAC. Fx ved at støtte op omkring
medarbejderens projekter samt

afsætte ressourcer til at bidrage
med viden og data. For at kunne
gøre dette bedst muligt, udarbejdes der for alle elever en uddannelsesplan, hvor vi blandt andet
beskriver, hvilke projekter medarbejderen skal arbejde med, hvornår der er skoleophold og hvilke
forventninger, der stilles til virksomhedens deltagelse. Samtidig
synliggør vi, hvornår medarbejderen har brug for arbejdsdage, der
er dedikeret til uddannelsesmæssige opgaver.
TALENTER SKAL TRIVES
Talentet skal trives hos HYDAC.
Det kan have mange sider - både i
forhold til faglighed, unikhed, kompetencer, menneskelige aspekter,
sociale færdigheder, mv. Målet
er at sætte talentet i spil for hele
teamet. Vi tror på samarbejde og
evnen til, at dele viden og idéer
med hinanden. Et ægte talent hos
HYDAC er ikke en, som er talent for
egen vindings skyld, men en som
ønsker at dele talentet i hele virksomheden.
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Vi arbejder for
holdet
– og fejrer gerne
sammen.

MUS-SAMTALER
Vi har medarbejderen i centrum.
Derfor er vi meget bevidste om, at
uden vores samlede stab af medarbejdere, så når vi ikke langt. Det
betyder noget, at vores medarbejder trives, at de føler sig tilstrækkelig udfordret, at de er motiveret,
og at HYDAC oplever, at medarbejderene har de rette kvalifikationer og den rette indstilling. For
løbende at sikre dette, afholder vi
medarbejderudviklingssamtaler
(MUS-samtaler) en gang om året.
Samtalen afholdes mellem medarbejderen og dennes chef.

En samtale en gang om året er
langt fra tilstrækkeligt. Derfor tilstræber ledelsen med jævne mellemrum at være i tæt dialog med
medarbejderen. Nogle medarbejdere har brug for en tæt dialog
ofte, mens andre har et mindre
behov. Det vigtigste er, at vi formår at tilpasse det til medarbejdernes behov, sål de altid føler sig
set, hørt og respekteret.

tegn en mand
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HYDAC LEDELSE
Ledelsesformen på HYDAC bygger
på nogle stærke filosofier, hvor udlevelse af virksomhedens værdier
i alle handlinger er den stærkeste
driver.

De støtter alle op om den gode ledelse på HYDAC og har til formål
at sikre den ønskede udvikling af
virksomheden - både på kort og
lang sigt.

Diversity Strenghtens
(Konsensus er innovationens
værste fjende)

Change Management
(WHY, HOW, WHAT, WHO,
WHEN, WHERE)

Viden, rammer, kultur og
personlighed

Value priority
(Importance rather than
urgency)

Værdiudlevelse og
værdiskabelse
Indsigt og udsyn
Balance between Leadership
and Management
(Go the Way - Show the Way)

Open Mind and Open Door
(Et fælles rum - psykisk
og fysisk)
Be Positive and Present in
the Moment…

39

FORTÆLLINGER FRA HVERDAGEN

HYDAC - ORGANISATION
På HYDAC er mange mennesker
samlet hver dag med et fælles mål
– nemlig at flytte HYDAC fremad. Det
sker ikke alene i vores montage eller
i indkøb eller i salg. Vores R&D afdeling kan heller ikke gøre det alene,
ligesom økonomiafdelingen kun har
en andel i succesen.

Motto i QS er: ”Med en objektiv tilgang og formidling skaber QS tryghed for medarbejdere og kunder - et
grundlag for agilitet, værdiskabelse
og konstant vækst.”

Alene kan vi ikke nå meget, men
samlet set kan hele organisationen
omkring HYDAC flytte forretningen
fremad - og hver eneste medarbejder spiller her en væsentlig rolle.
Medarbejderne hos HYDAC er organiseret i forskellige afdelinger - alt efter
hvilket område de arbejder indenfor.
Overblikket over afdelingerne er samlet i et organisationsdiagram. Efterfølgende er der en introduktion til hver af
afdelingerne.

QS
QS er navnet på vores kvalitetsafdeling. Afdelingen koordinerer alt
vores kvalitetsarbejde. Vi ved godt,
at kvalitet ligger hos den enkelte.
QS støtter op om dette, og sikrer de
rette rammer og procedurer.
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FINANCE
Økonomi- og IT-afdelingen er et
serviceorgan for de øvrige afdelinger. De supporterer med analyser og håndterer den daglige drift;
herunder købsfakturaer, salgsfakturaer, betalinger, mv.
Den løbende controlling af driften
udgør en stor del af afdelingens arbejde sammen med, at de sikrer, at
regler og retningslinjer overholdes
i forhold til den aktuelle lovgivning.
IT sikrer desuden, at alle elektroniske værktøjer er fuldt ud funktions-
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Finance

Cleaning

Kitchen

Purchasing

Production
Planning

Warehouse &
Logistics

Controller

IT

Supply Chain
Assistant

Production

Finance

Supply chain and Kitchen

Project Management

R&D

Test &
Training

HYBOX
Construction

Construction

CEO

Service

Industry sales

District

KAM

Marketing

Front Office

Sales, Service and Marketing

QS

Export

EKAM

EKAM Sales

dygtige, så alle kan få det optimale
ud af arbejdsdagen. De jagter også
løsninger, der kan gøre hverdagen
lettere fremadrettet – evt. i samarbejde med moderselskabets ITafdeling i Tyskland.

R&D

komponenter og sikrer, at der er
en testbeskrivelse klar, så anlægget til sidst kan funktionstestes.
Afdelingen arbejder med de forskellige forretningsmodeller One
Off, Serie, Configure, Learn og
Innovation. Det betyder, at afdelingen har en bred berøringsflade
med både kunder og leverandører
samt kollegerne internt i huset.
Under R&D ligger også Test- og
Træningscenteret. Det er stedet,
hvor vi foretager test og undersøgelser af hydrauliske systemer.
Det er også her, at vi gennemfører
kurser for vores egne medarbejdere, leverandører og kunder.

Hos R&D - reseach and development - er den primære opgave at
få udarbejdet den nødvendig dokumentation, der skal til, for at
systemerne og komponenterne
kan fremskaffes hos underleverandører og/eller monteres korrekt i vores montage.
Medarbejderne i afdelingen er ingeniører, teknikere og designere,
der på baggrund af en konkret
forespørgsel fra en kunde, tegner
et hydraulikdiagram og designer
anlægget i 3D/2D CAD, så der er
tegninger at sende til leverandører/montage. De opbygger også
styklisten med de nødvendige
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SUPPLY CHAIN
PURCHASING
Indkøb hos HYDAC handler om
at skaffe vare frem fra vore leve-

randører i rette kvalitet og antal i
rette tid og til den rigtige pris. Det
omfatter også udvikling af vores
strategiske leverandører i samspil med hele huset.

KITCHEN

PRODUCTION PLANNING

Men kantinen gør mere end det.
Den er også med til at binde medarbejderne sammen. Det er her,
alle medarbejdere mødes hver
dag til en bid morgenbrød og en
kop kaffe og senere til frokostbuffet. Det er i kantinen, vi synger
fødselsdagssang, spiller pakkespil til jul, ønsker hinanden god
sommerferie og siger farvel, når
kolleger ikke skal være her længere. Kantinen er et samlingspunkt, hvor medarbejdere mødes på tværs af afdelinger og får
lejlighed til at holde en pause fra
arbejdet. Kantinen ledes af vores
kantinemedarbejder, som dagligt
bespiser op mod 80 kolleger med
frisklavet mad - ofte inspireret
af input og forslag fra medarbejderne.

Produktionsplanlægning er en
funktion, der sikrer en optimal
produktion uden spild, fejl og levering til den tid, der er aftalt med
kunden.

WAREHOUSE
På lageret opbevarer vi alle vores
forskellige komponenter - uanset
om de kommer fra eksterne eller
egne fabrikker verden over. Lageret består af både traditionelle
reoler og lagerautomater.

PRODUCTION
Det er her det sker. Det er i montagen, at vores systemer og løsninger går fra at være tekniske
tegninger, og bliver til egentlige
produkter, som vi kan leverer til
vores kunder. Montagen er opdelt i celler og forretningsområder. Herved sikrer vi det optimale
match mellem processer, kvalifikationer og personlighed på alle
pladser - til glæde for både medarbejdere og kunder.

Kantinen hos Hydac ligger næsten
i hjertet af virksomheden. Den
binder montagehallerne sammen
med administrationsbygningen.
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SALE
Salgsorganisationen, der betjener det danske marked er opdelt i
3 grupper, med hver deres fokus.
EKAM, der betjener få, men meget store kunder - alle inden for
vindmølleindustrien. INDUSTRY
SALE, der betjener det øvrige
marked for hydraulik og køling,
samt INTERNAL SALE, der på de
indre linjer betjener alle kunder.

EKAM
EKAM (Executive Key Account Management) betjener 3 kunder, der
tilsammen repræsenterer over
halvdelen af det danske marked
for hydraulik, smørring og køling.
Der er én dedikeret EKAM- sælger
tilknyttet til hver kunde. EKAMkunderne (særlige nøglekunder)
er kendetegnet ved at have et meget stort potentiale for HYDAC og
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ved at være meget komplekse i
deres organisation. Samtidig med
at de stiller store krav. Hertil kommer, at de ikke alene opererer i
Danmark, men i hele verden.

Egentlig er HYDAC etableret for
at sælge på det danske marked.
Men vi vælger at se på muligheder for også at eksportere til
de øvrige HYDAC selskaber verden over. Faktisk er vores størte
kunde nok HYDAC i Taiwan.
Salgsarbejdet sker primært i forbindelse med undervisning i de
enkelte HYDAC selskaber verden over og ved at håndtere forspørgsler på mail.

INDUSTRY SALE
Industrisalg har størstedelen af
HYDACs kontakter med det danske marked. Det er Industrisalg,
der har ansvar for relationen mellem HYDAC og bredden af vores

kunder. Industrisalg er en ekstern
orienteret funktion, hvorfor medarbejderne arbejder ud fra deres
bopæl og betjener kunderne i et
geografisk bestemt område. Denne del af salgsorganisationen er
todelt i hhv. Distriktssalg og KAM.

Vi har fokus på
kundens reelle behov.
Det er der vi skal
skabe værdi
Distriktssalg har den største
mængde af kunder. De er kendetegnet ved en bestemt øvre grænse for HYDACs potentielle omsætning hos kunderne. Kunderne
i Distriktssalg betjenes primært af
sælgeren, men med støtte fra huset. Det er ligeledes Distriktssalg,
der har det primære ansvar for at
finde nye kundeemner til HYDAC,
samt at få disse besøgt og afdækket.
KAM betyder Key Account Management (Nøglekunder). Hos HYDAC er det kunder med et større
købspotentiale end i Distriktssalg.
Det, at kunderne er større, betyder
ofte, at kunderne er mere komplekse i deres organisation og har
flere direkte og indirekte behov,

der skal tilfredsstilles før et salg
kan realiseres, og et partnerskab
kan udvikles.
Der vil for en del af kunderne i KAM
være fællestræk med kunderne i
EKAM. Dog har kunderne i KAM et
mindre potentiale, og er overordnet set knap så krævende på alle
punkter. Opgaverne for KAM-sælgerne indeholder således mange
af de samme elementer som for
EKAM. Derfor har KAM-sælgerne
færre kunder end Distriktssælgerne, da KAM-sælgerne har behov for at arbejde mere strategisk
og i dybden med deres kunder. En
væsentlig del af HYDACs samlede
potentiale i Danmark ligger hos
KAM-kunderne. Derfor er målet
at øge omfanget af vores samhandel med disse.

INTERNAL SALE
Internt salg er en central funktion
i salgsorganisationen og i HYDAC.
De kunder, der selv finder HYDAC,
og stort set alle kunder, der ønsker at afgive en ordre til HYDAC,
er i kontakt med Internt salg. Her
besvares telefonopkald fra vores
kunder, og en del af de tilbud vi
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sender til kunder, udarbejdes her.
En anden vigtig funktion er at
modtage ordrer fra vores kunder. Ordrerne fremsendes typisk
via mail til salgsmailen. Der ligger en meget vigtig opgave i at få
kundens ordrer korrekt overført
til SAP, så hhv. lager, indkøb og
planlægning har de bedst mulige
forudsætninger for, at leverer den
ønskede ydelse korrekt og rettidigt. Det er også internt salg, der
har opgaven med at overbringe
vores kunder information om evt.
udsættelser og ændringer på deres ordre. Internt salg har en bred
kontaktflade i huset. Blandt andet til EKAM og Industrisalg vedrørende kunderne, udarbejdelse
af tilbud samt diverse opfølgning.
Der er også meget kontakt med
indkøb omkring leveringstider og
bekræftelser på ordre, med lager
omkring pluk og forsendelse af varer samt økonomifunktionen omkring betalinger og evt. restancer
fra kunder.
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Marketing
I afdelingen arbejder vi med marketing og branding - altså vores
kommunikation til kunder, leverandører og andre relevante
samarbejdspartnere uden for
huset. Det gør vi blandt andet
gennem vores virksomhedsprofil
på LinkedIn, avisannoncer, messer, salgsmaterialer, brochurer,
hjemmeside og andre markedsføringstiltag. Afdelingen kan også
hjælpe med at undersøge det
marked, som Hydac er på. Det vil
sige undersøgelser og analyser af
vores kunder, deres forventnin-

Vi vil skabe
Danmarks stærkeste
service

ger, behov og efterfølgende, hvordan vi så kan udvikle forretningen
for Hydac i en retning, som skaber værdi for vores kunder.

Og det altid med et smil under
mottoet:
”Du ringer ind – vi rykker ud”.

SERVICE
”Danmarks stærkeste service” er
et klart mål for HYDAC i Danmark
- og det er vi godt på vej til at blive.
Vi udvider hele tiden vores medarbejderstab i alle dele af Danmark
for at være tæt på kunderne.
I Service tilbyder vi hotline 24/7.
Udover akut service laver vi også
forebyggende vedligehold og serviceaftaler med vores kunder.
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BE PART OF
THE PUZZLE

Hydraulic Solutions Worldwide
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