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At tage ansvar er en del af at være en attraktiv arbejdsplads
Hos Egon Olsen & Søn A/S ønsker vi at tage ansvar og bidrage positivt til det samfund,
vi alle er en del af. Det gør vi ved at drive en ansvarlig virksomhed. Igennem en række

initiativer og målrettede indsatser arbejder vi for at sikre, at vi er en attraktiv
arbejdsplads med spændende jobmuligheder, der tiltrækker branchens bedste folk,

så vi fortsat kan bygge vores kunders drømme. Derudover engagerer vi os i og
bidrager til det lokale erhvervs- og foreningsliv. 

 
I 2015 fremlagde FN 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling, der hver især fokuserer

på et område og samlet set skal sikre, at vi som samfund bevæger os i en mere
bæredygtig retning. Med udgangspunkt i vores værdier, har vi udvalgt tre af FN's 17
Verdensmål, som vi arbejder målrettet for at bidrage til. De er hver især valgt ud fra

den forskel, vi ønsker at bidrage med.
 
 
 
 
 
 

Vi arbejder kontinuerligt med vores ansvarlighed, og implementerer løbende de tiltag
der giver mening for forretningen, vores medarbejdere, vores kunder samt for miljø

og klima. 
 

Denne ansvarlighedsrapport er vores første, og den redegør for vores
samfundsansvar samt de initiativer, som vi arbejder med. Vi ser frem til at udvikle og
styrke både vores rapportering og vores kommunikation i de kommende år for også

at inspirere andre til at arbejde med deres ansvarlighed. 
 
 
 
 

Michael Hoff Møller
 Adm. direktør
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AT TAGE ANSVAR ER EN DEL AF AT VÆRE
EN ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS



Jeg har fra starten af mit virke i Egon Olsen & Søn haft uddannelse på dagsordenen. Jeg mener

det er vigtigt, at vi som virksomhed tager ansvar for at uddanne fremtidens svende, ved at

oprette lærepladser og give lærlinge gode rammer for deres uddannelse. Derfor har jeg også

involveret mig i uddannelsen og sidder med i uddannelsesudvalget på Roskilde Tekniske Skole

– for hvis vi vil fortsætte med at bygge drømme og leve op til forbrugernes forventninger, så er

det nødvendigt også at bidrage til, at der fortsat uddannes dygtige faglærte tømrer, der har lyst

til at gøre karrierer i vores branche.

Byggebranchen spiller en afgørende rolle for den grønne omstilling, og som håndværkere har

vi et stort ansvar i at bidrage til et mere bæredygtigt og cirkulært byggeri. Samtidig er

bæredygtighed i byggebranchen komplekst, da det både handler om selve løsningen, om valg

af materialer og levetid, og om de mange led der er i byggeriet, som hver for sig og sammen

har mulighed for at gøre en forskel. Vi har et stort potentiale i at blive endnu bedre på dette

område, og er i øjeblikket ved at kortlægge vores muligheder samt lægge en konkret

handlingsplan. 

At have et job, noget at stå op til og gøre en forskel for nogen er en vigtig livskvalitet. Derfor

mener jeg, at det er vigtigt, at vi har et rummeligt, mangfoldigt og inkluderende jobmarked,

hvor der er plads til mennesker med forskellige behov og udfordringer. Vi arbejder

kontinuerligt på at udvikle vores virksomhed og har løbende dialoger om, hvordan vi kan

udvikle og fastholde vores position som en sikker og attraktiv virksomhed i vækst og fortsat

skabe spændende jobmuligheder.

Et af vores principper er, at vi ikke udfører akkordarbejde, da vi ikke mener at det harmonerer

med at skabe et godt arbejdsmiljø og nedbringe fysisk nedslidning.
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Anstændige jobs og økonomisk vækst

Ansvarligt forbrug og produktion



I 2021 var vi nomineret og vandt prisen

’Succesvirksomhed’ og blev yderligere

hædret i kategorien jobskabelse for

vores indsats på lærlingeområdet. 

I Egon Olsen & Søn A/S ser vi det som en del af vores samfundsansvar, at vi har en ambitiøs
lærlingepolitik og bidrager til at uddanne fremtidens tømrersvende til at levere høj kvalitet og god
kundeservice. 
Vi har kontinuerligt 15 lærlinge under uddannelse, hvilket er ca. 10 gange flere end regeringens krav
til en virksomhed af vores størrelse. Vores lærlinge har forskellige alder, køn og baggrund og i
øjeblikket har vi 12 EUD'er og tre EUX'er under uddannelse. 

Lærlingepolitik 
Det er en gensidig forpligtigelse at indgå en uddannelsesaftale. Derfor har vi implementeret et set-up,
hvor alle vores lærlinge, har været i praktik hos os i en eller to uger inden de bliver ansat. Det giver
dem mulighed for at se os an som arbejdsplads, og det giver vores svende mulighed for at vurdere
den enkeltes motivation og engagement samt udvælge den kandidat, de ser det største potentiale i at
danne makkerpar med. 
Desuden er alle vores medarbejdere – svende, konduktører og administrationen, engageret i at skabe
de bedst mulige rammer for vores lærlinge. Det er vores erfaring, at det giver nogle rigtig gode og
lærerige uddannelsesforløb, hvor lærlingen er en integreret del af teamet, så de lærer faget og bliver i
stand til at tage ansvar på byggepladsen. Det giver også en indsigt i, hvilke andre roller der findes i
virksomheden og hvordan vi samarbejder for at drive en ansvarlig virksomhed, der giver vores
kunder den bedst mulige oplevelse. Mange af vores lærlinge vælger at fortsætte hos os, når de er
færdiguddannet.

Derudover er vi aktive i det lokale uddannelsesudvalg på Roskile Tekniske Skole, for at give vores
bidrag til, hvordan tømreruddannelsen løbende orienteres mod nutiden krav og efterspørgsel.

Efteruddannelse
Vi efteruddanner løbende vores medarbejdere så vi kan efterleve kundernes behov, lovgivningen og
ikke mindst højne vores medarbejderes kompetencer til gavn for virksomheden. 
Der kommer løbende ny lovgivning og mange nye produkter som vi, som ansvarlig virksomhed, skal
være informeret om og dygtiggøre os i.

UDDANNELSE OG LÆRING
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ARBEJDSMILJØ OG SIKKERHED

Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere

kan gå glade på arbejde i et godt arbejdsmiljø.

Derfor var det også med stor stolthed, at vi

modtog nyheden om, at vi var nomineret til

Årets Arbejdsmiljøpris i 2022, da det er en

vigtig anerkendelse af vores arbejde med at

sikre et godt arbejdsmiljø.
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Sikkerhed, kvalitet og et godt arbejdsmiljø er fundamentet i Egon Olsen & Søn A/S. Derfor investerer
vi løbende i vores medarbejdere og deres trivsel ved bl.a. at sikre, at vi har de hjælpe- og værnemidler
der skal bruges for at skabe et bedre og mere skånsomt arbejdsmiljø.

Vi arbejder ligeledes med at skabe og fastholde en kultur, hvor der er tid og rum til at anvende de
hjælpemidler, som arbejdet kræver. Det er et stort fokus internt, men det er også et emne vi løbende
italesætter overfor vores kunder. Et godt arbejdsmiljø starter i tilbudsfasen hvor der tages højde for
de nødvendige tiltag i såvel tidsplaner som tilbudspriser.

Af samme årsag udfører vi ikke akkordarbejde da vi mener, at det bidrager til et øget arbejdstempo,
med tilsvarende større risiko for skader. 

Forebyggelse 
Vi forsøger at forebygge skader og nedslidning gennem information, dialog og kontinuerlig
italesættelse af at sikkerhed og arbejdsmiljø er vigtigt for at undgå skader og nedslidning. 

Vi gør meget ud af at vores konduktører er på forkant med de opgaver der skal løses. Vi har en kultur,
hvor vores svende er oplært til at stille krav til konduktørerne, og svendene inddrages ofte i
planlægningen af en given opgave. Vi vil aldrig gå på kompromis med sikkerheden for at spare
omkostninger - så siger vi hellere nej tak til kunden.

Vi har en ekstern arbejdsmiljøkonsulent tilknyttet, som vi løbende sparer med, og som hjælper os
med at holde os up-to-date. Derudover sørger vi for at der årligt gennemføres stigekontrol, APV-
undersøgelse samt MUS-samtaler.

Vi arbejder kontinuerligt for at være en sikker og attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker branchens
bedste folk og leverer kundeservice af høj kvalitet. Det tror vi på er en del af grundlaget for, at vi har
en kompetent og stabil medarbejderstab, der tager ansvar, udviser omsorg for hinanden og
samarbejder for at levere den bedst mulige opgave. 



MANGFOLDIGHED OG
INKLUSION
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I Egon Olsen & Søn ønsker vi at tage et ansvar og bidrage til et rummeligt og inkluderende jobmarked,
hvor der også er plads til mennesker med særlige behov eller udfordringer. Derfor samarbejder vi
med Jobcenter Solrød og tager kandidater i arbejdsprøvning og praktik, når vi kan se en mulighed for
en fastansættelse efterfølgende.

Vi har desuden set en mulighed i at kombinere vores sociale ansvar med at sikre et godt arbejdsmiljø,
hvor vores svende og lærlinge har den nødvendige tid til at planlægge og bruge den ekstra tid, det
nogle gange kræver at bruge de rigtige hjælpemidler. Det har ført til, at vi i dag har to flexjobbere
ansat, som arbejder på vores værksted med vedligeholdelse af værktøj, klargøring af biler, bestilling
af materialer og meget andet. Vi har gennem mange år samarbejdet med Jobcenter Solrød og har
flere gange haft mennesker i arbejdsprøvning, som senere er blevet ansat hos os.

I 2017 fik vi en andenplads i People Price CSR-prisen, på baggrund af vores indsats på flexjobområdet.

Igen i 2018 var vi nomineret på baggrund af vores indsats omkring, omskoling og jobskabelse for
langtidssygemeldte.

Byggebranchen genererer enorme mængder affald – affald som kan udgøre en stor ressource i det
fremtidige byggeri. Hos Egon Olsen lægger vi stor vægt på, at vores affald sorteres korrekt og
genanvendes bedst muligt.

Materialer til rette tid og mængde er et konkurrenceparameter i vores udvælgelse af leverandører. 
Det betyder igen, at der stilles krav til konduktørernes planlægning, opmåling af materialer og at de er
forudseende i forhold til en opgaves udvikling, således at vi minimerer kørsel til trælasterne efter
ekstramaterialer, som kunne være forudbestilt.

Et andet område hvor vi arbejder på at minimere vores aftryk, er på vores biler og vores kørsel. For at
begrænse vores kørsel arbejder vi med at planlægge vores arbejdsopgaver mest optimalt ift. hvor
medarbejdere og biler befinder sig. Vi stiller eksempelvis krav til vores svende om, at de løbende
sørger for at få fyldt bilen op med de mest almindelig bi-materialer, så det ikke er nødvendigt at køre
efter det for at kunne afslutte en opgave.

MILJØ OG KLIMA



LOKALT ENGAGEMENT
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Udover det ansvar vi tager ved at agere som en ansvarlig virksomhed og skabe arbejdspladser i
kommunen, ønsker vi også at bidrage til det lokalsamfund vi er en del af. Det gør vi blandt andet ved
at engagere os i lokale erhvervsnetværk og bakke op omkring det lokale foreningsliv og elitesport. Vi
har valgt at støtte nedenstående foreninger.

Når vi sponsorerer, er det altid med et langsigtet formål og målrettet langsigtede indsatser. Vi stiller
krav til vores samarbejdspartnere, så det ikke blot bliver et beløb der indgår i driften, men at
sponsoratet er hængt op på målrettede indsatser.

Vi har besluttet, at vi én gang årligt bidrager med en oplevelse eller et køb til Julemærkehjemmet
Liljenborg i Roskilde, af noget der er ”nice to have” - det har eksempelvis været en tryllekunster,
legetøj/redskaber eller madlavning med en professionel kok. Det skaber altid stor glæde hos
Julemærkehjemmet Liljenborg. Dét er meningsfuldt for os!

SYNLIGGØRE VORES BRANCHE

I Danmark er der behov for at skabe øget opmærksomhed omkring erhvervsuddannelserne. Derfor
deltager vi i Virksomhedssafari, som er et samarbejde mellem Solrød Kommune og DI, hvor vi
bidrager ved at vise vores virksomhed frem og repræsentere branchen som et relevant
uddannelsesvalg.


