WALL OF FAME – VÆRDIERNE OVERSAT TIL DAGLIG
ADFÆRD OG HANDLINGER
14-08-2018

Så er det igen konkurrence-tid hos Kjær Knudsen :o)
Den 1. september 2018 går vi i luften med vores prale-/rosevæg, hvor vi får mulighed for at anerkende, prale
af og rose vores dygtige medarbejdere, som statuere pragteksemplarer i forhold til vores værdier.
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Ansvarlighed – Fordi vi ønsker at drive virksomhed på en fair og anstændig måde.
Engagement – Fordi engagerede medarbejdere performer bedre, bliver længere, sikre
kundetilfredshed og skaber soliditet der sikre en god og stabil arbejdsplads.
Troværdighed – Fordi det handler om pålidelighed og tillid. Troværdighed er ikke noget
man har, men noget man gør sig fortjent til.
WALL OF FAME
Vi har valgt at kalde væggen ”Wall of Fame”. Væggen er placeret i kantinen, så alle kan se og læse de gode
historier, som ikke forsvinder i en strøm af nyheder på Facebook. Væggen vil være synlig for både
medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere og evt. nye kollegaer.
På samme måde som sidste år, indstiller man en kollega, som man syntes har gjort et godt stykke arbejde,
som er i fin tråd med vores værdier, ved at sende en mail til Tannie tr@kjaerknudsen.dk – vedhæft gerne et
godt billede.
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Til forskel fra sidste år, så udvælges man ikke på baggrund af likes fra Facebook. Derimod vil ledelsen
udvælge månedens medarbejder, som kommer op og hænge på væggen under den igangværende måned.
Når året er omme, nedsættes et udvalg, som består af en fra hver faggruppe, som udvælger årets
medarbejder.
Som noget nyt, vil billederne af medarbejderne komme et smut forbi en karikaturtegner, som vil tilføre et
strejf af humor og tage lidt gas på den faggruppe man nu tilhøre ☺ Historien og tegningen uploades til
Facebook, så alle har mulighed for at følge med i konkurrencen.
Belønning: Månedens medarbejder løber afsted med ros, anerkendelse og muligheden for at blive årets
medarbejder. Årets medarbejder belønnes med et weekendophold for 2 inkl. morgenmad og en god middag
☺
HVORFOR ØNSKER VI AT FOKUSERE PÅ ROS, ANERKENDELSE OG SJOV OG SPAS PÅ ARBEJDSPLADSEN?
Fordi det skaber arbejdsglæde. Ros skaber glade og åbne medarbejdere – når man oplever at blive set og
hørt, får man arbejdsglæde. Vi har alle brug for at mærke, at vi gør en forskel og er vigtige for
arbejdspladsen. Giver man plads til humor og latter, arbejder man bedre. Ved at skabe en sjov atmosfære
på arbejdspladsen forøges både produktiviteten og moralen, og det har en positiv effekt på stemningen og
virksomheden som helhed.
Ros, anerkendelse, sjov og spas = arbejdsglæde ☺

af Tannie Rosenørn
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