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VELKOMMEN TIL DEAS
Medarbejderne er vores vigtigste ressource.
DEAS’ medarbejdere brænder for fast ejendom og for mennesker. Uanset funktion, rolle og uddannelsesbaggrund gør vi vores allerbedste for at sikre fagligheden og kvaliteten i vores ydelser – og samtidigt give både kunder, lejere og beboere en god service og oplevelse i vores ejendomme.
Fælles for vores over 1.100 medarbejdere er, at vi tilbyder dem muligheden for en spændende karriere i
et fagligt og inspirerende miljø, hvor opfyldelse af kundernes forventninger er sat i centrum. DEAS tilbyder gode og fleksible arbejdsvilkår samt spændende og udviklende arbejdsopgaver.
Vi investerer mange ressourcer i medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling, fordi vi tror på, at når
medarbejderne trives i jobbet og er engagerede, så har vi det bedste grundlag for at levere god service,
kvalitet og resultater for vores kunder.
Kunderne skal opleve, at det er noget særligt at være kunde hos os. Det skal også være noget særligt
at bo, handle og arbejde i ejendomme, vi har ansvaret for. Det kræver både kompetence og engagerede
medarbejdere. Derfor er medarbejderne vores vigtigste ressource.

Henrik Dahl Jeppesen
adm. direktør
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KORT OM DEAS

DEAS A/S er et af Danmarks førende
ejendomsforvaltningsselskaber. Vi består af fem forretningslinjer:
•
•
•
•

Ejendomsadministration
Property Asset Management
Facility Services
Mæglervirksomhed
– via DEAS Erhverv og DEAS Bolig
• Offentlig-Privat Partnerskab (OPP).
DEAS’ domicil i København
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Vi tilbyder ydelser som administration af
bolig- og erhvervsejendomme, ejer- og
andelsboligforeninger samt management af butikscentre. Hertil kommer bygherrerådgivning, byggesagsadministration, energistyring, drift og vedligehold,
udlejning af bolig- og erhvervslejemål
samt salg og vurdering af erhvervsejendomme og boliger.
Vi servicerer hele den danske ejendomsbranche – både pensionskasser, ejen-

domsinvestorer, andelsbolig- og ejerforeninger, boligsælgere og lejere i bolig- og
erhvervslejemål samt butikscentre.
DEAS administrerer cirka 2.000 ejendomme med cirka 70.000 lejemål i Danmark og har kontorer i København, Aalborg og Aarhus.
DEAS er et 100 %-ejet datterselskab af
DEAS Holding A/S.
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Passer DEAS til dig? Og har
du den profil, vi efterspørger?

DET RETTE MATCH
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IBEN RINDOM
HR Manager i DEAS:
”Når vi ansætter nye medarbejdere, kigger vi meget på de personlige egenskaber. For faglighed kan læres. Det kan
personlighed ikke.
Det er vigtigt, at vores medarbejdere
matcher DEAS’ værdier og kultur. Det
betyder bl.a., at man tænker og handler

Som medarbejder i DEAS har du kunden
i fokus og trives med at yde en god service. Du er imødekommende, åben og
betjener kunderne, så deres ønsker og
behov i videst muligt omfang opfyldes.
Og så samarbejder du med og er fleksibel over for dine kolleger.
Vi bruger hinanden
Du skal kunne give og modtage konstruktiv feedback, der udvikler både dig
og dine kolleger. Du er parat til at give
dine kolleger en hjælpende hånd i hverdagen og i pressede situationer. I de fleste afdelinger er der tidspunkter på
året, hvor der er særlig travlt, og i de
perioder gør vi, hvad vi kan for at hjælpe
hinanden.

kundeorienteret, er åben og har lyst til
at bidrage til fællesskabet. Og så skal
man have lyst til at investere tid i den
faglige videreuddannelse og personlige
udvikling.
Vi er meget grundige i vores rekrutteringsproces, så vi sikrer os, at vi er det
rette match. Nye medarbejdere skal
ikke kun tage job hos os, fordi de kan,
men fordi de vil det og ønsker det med
både hjernen og hjertet. Det giver en sikkerhed og tryghed for begge parter.”

færd. Du tager initiativ til forandringer
og nye måder at løse tingene på, hvis
disse kan effektiviseres.
Du er stabil og engageret. Kollegerne
kan regne med dig, og du interesserer
dig for, at afdelingen fungerer godt, og
at din arbejdsindsats bidrager til, at afdelingen når de fastlagte opgaver til tiden.
Frihed under ansvar
Som medarbejder i DEAS har du frihed til
at træffe de beslutninger, der er nødvendige for, at kundens behov imødekommes bedst og hurtigst muligt.

Du skal også kunne arbejde selvstændigt og effektivt både med at planlægge og udføre de arbejdsopgaver,
som du har ansvaret for.

Det betyder også, at du har pligt til at
reagere på vores kunders henvendelser,
selv om opgaven måske er genereret i
andre afdelinger. Kan du ikke selv løse
opgaven, skal du sikre, at den bliver givet videre – og løst af den rette kollega.

Du tager personligt ansvar for opgaverne, kvaliteten af dem og for din ad-

Det er vigtigt, at du som medarbejder har
størst mulig indflydelse på dine arbejds-

opgaver og dermed påtager dig et medansvar for en optimal løsning af dem.
Leder i DEAS
Som leder i DEAS har du en særlig rolle
og et særligt ansvar. Ud over at fungere
som rollemodel for medarbejderne har
lederen også ansvar for, at afdelingen
eller teamet fungerer effektivt, og at
medarbejderne er motiverede og trives
på jobbet.
Som leder sikrer du blandt andet kunden
den bedst mulige service og kvalitet i opgaveløsningen. Du udvikler, engagerer og
motiverer medarbejderne, fremmer samarbejdet og fordeler tiden mellem ’administrativ tid’, personaleledelse og udvikling.
Du kender dine medarbejdere godt nok til
at se deres forskelligheder, værdier og
kompetencer, så du kan støtte og vejlede
dem i deres videre udvikling. Du motiverer,
så det fremmer medarbejdernes indsats,
og du anerkender en god indsats.

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS
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NÅR VI ANSÆTTER
NYE MEDARBEJDERE
Vi har løbende brug for nye dygtige medarbejdere.

DEAS har mange forskellige typer af
jobs – fra vicevært på de ejendomme,
vi servicerer, til jurist på et af vores tre
kontorer. Og vi har dermed også meget
forskellige baggrunde. Nogle af os er
kontoruddannede, mens andre har en
håndværksmæssig baggrund eller en
akademisk uddannelse. Nogle er uddan-

net ejendomsmæglere, andre er økonomer, ingeniører eller arkitekter.
Send os din ansøgning
Der er flere indgange til en spændende
stilling i DEAS, og har du erfaring fra
branchen, er det naturligvis en fordel.

THOMAS THALBITZER
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Når vi søger en ny medarbejder, benytter vi flere rekrutteringskanaler: Bl.a.
Jobindex, LinkedIn, vores medarbejderes netværk og deas.dk. Og vi modtager
gerne uopfordrede ansøgninger.

Center manager i Frederiksberg
Centret

mio. kunder, som besøger centret hvert år,
får en god oplevelse. Og så skal jeg have
fingeren på pulsen med de nyeste trends
samt vores lejeres behov og ønsker.

”Min fornemste opgave er at være ejers
repræsentant i centret og sikre ejer det
optimale afkast. Ambitionen er at være
Danmarks bedste citycenter. Det betyder
bl.a., at jeg skal sørge for, at vi hele tiden
har det rette butiksmiks, og at de over 6½

Det bedste ved mit job er den daglige
kontakt med en masse forskellige mennesker – ejerne, baglandet hos DEAS,
eksisterende og potentielle lejere, myndigheder, kunderne og de over 1.000
personer, der arbejder i centret.”

TYPISKE JOBS I DEAS
• Property Manager – for både boligejendomme, erhvervsejendomme,
butikscentre og foreninger
• Vicevært
• Byggeteknisk rådgiver
• Driftsleder og -chef
• Regnskabsansvarlig
• Jurist
• Analytiker
• Kundeansvarlig
• Økonomimedarbejder
• Ejendomsmægler
• Center- og leasing manager

RIKKI LINDERS
Vicevært med ansvaret for fire
boligejendomme.

veldrevne, og beboerne er tilfredse med
den service, DEAS leverer.

”Mit job handler basalt set om service,
service og service. En stor del af min dag
går med at være i kontakt med beboerne,
og det holder jeg meget af. Jeg sætter en
ære i selv at fikse så mange opgaver som
muligt og sørge for, at ejendommene er

Jeg har et stort ansvar i mit job, men
også en stor frihed til at strukturere min
arbejdsdag, som jeg selv ønsker det. Det
betyder meget for mig, at jeg hurtigt kan
træffe beslutninger, og at jeg altid har
overblikket over mine ejendomme.”

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS
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Bliv praktikant i DEAS
Læser du til finansøkonom, finansbachelor eller lignende og mangler en
praktikplads, kunne DEAS måske være
noget for dig.
Vi har hvert semester ca. 10 praktikanter primært inden for ejendomsadministration, men også vores økonomiafdeling og mæglere tager praktikanter.
Et praktikforløb hos os kan være til stor
gavn for dig, dit studieforløb og din vi-

dere karriere. Det vil både styrke din
faglige profil og give dig et detaljeret
billede af de krav, der stilles til dig som
færdig kandidat.
Det kan du forvente
Du bliver tilknyttet én afdeling i DEAS,
men under dit praktikforløb vil du også
blive introduceret til de andre afdelinger
i virksomheden. På den måde får du et
godt indblik i, hvordan vi samarbejder
om at yde den bedste service til vores
kunder.

RIKKE JØRGENSEN
Property Manager, praktikant i
DEAS i 2013 under sin uddannelse til finansøkonom, efterfølgende fastansat
”Jeg så det som en oplagt mulighed at
bruge praktikperioden til at prøve et job
af, som jeg ikke kendte så meget til i forvejen. Jeg fik et virkeligt godt indblik i, hvad
jobbet som Property Manager indebærer
og blev overrasket over, hvor varieret det
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er. Der blev taget godt imod mig, og der
var afsat tid til at sætte mig ordentligt
ind i tingene. Mit praktikforløb var meget
struktureret og planlagt. En detaljeret
ugeplan sørgede for, at jeg var tilknyttet
forskellige kolleger, som sørgede for, at
jeg lærte de forskellige arbejdsområder
og afdelinger at kende. Og jeg fik hurtigt
mine egne arbejdsopgaver og ansvarsområder, så jeg ikke kun skulle lytte og se på,
men også selv tage beslutninger og prøve
at arbejde på egen hånd.”

Vi laver en detaljeret plan for dit ophold
for hele perioden, som du modtager, inden du starter.
Sådan bliver din hverdag
Du bliver i dit praktikforløb tilknyttet en
medarbejder, som vil være din læringsog sparringspartner og introducere dig
for de mangeartede arbejdsopgaver. Du
kommer ikke kun til at se på, men kan
forvente at være med til at udføre reelle
arbejdsopgaver allerede fra første dag.

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS
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DIN KARRIERE I DEAS
Vi har fokus på uddannelse og udvikling.
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Vi betragter udvikling af vores medarbejdere som en god investering. Vi er
altid positive over for ønsker om nye
udfordringer og forandringer. Vi tilbyder
vores medarbejder muligheden for at
udvikle sig i mange forskellige retninger
både som leder, specialist og generalist.
Derfor investerer vi betydelige midler i
udviklingen af vores medarbejdere – fx
gennem interne uddannelsesprogrammer, der højner både faglige og personlige kvalifikationer.

Det er vores politik, at du som medarbejder løbende skal vedligeholde og videreudvikle dine kompetencer, så du trives,
er motiveret og kan løse nuværende og
fremtidige opgaver.
DEAS Akademiet
DEAS’ interne uddannelsesinstitution
’DEAS Akademiet’ sikrer dig de mest
optimale betingelser for kompetenceudvikling. Vi udbyder relevante kurser
i en kvalitet, der lever op til vores særlige behov, og vi siger sjældent ’nej’ til
et begrundet ønske om uddannelse fra
medarbejderne. Kurserne på DEAS Aka-

demiet er både fagligt og personligt
orienteret, da det for os gælder om at
udvikle ’hele mennesker’.
Property Manageruddannelsen
En stor del af vores medarbejdere arbejder som Property Managerer. Vi har
derfor siden 2012 afholdt Property Manageruddannelsen internt i DEAS. Det er
en uddannelse, som giver den beskyttede titel ’Property Manager, EA’. På den
måde får vores medarbejdere mulighed
for nemt at tage den to-årige uddannelse sammen med kolleger fra andre
afdelinger.

FRA KURSUSKATALOGET
• Forbedringslejeforhøjelser

• Personalejura

• Property Manager-uddannelsen

• Grundlæggende lederuddannelse

• Varsling af skatter og afgifter

• Distanceledelse

• Førstehjælp

• Ejerforeninger og restejendomme

• Grundlæggende regnskab, bogføring
og moms

• Erhvervslejeret

• Kursus i hvidvaskloven

• Kundeorientering 2.0

• Ejendoms- og skatteregnskab

• Omkostningsbestemt husleje

• Undervisningsteknik

• Konflikthåndtering

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS
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Kurser for viceværter
For vores mange viceværter afholder vi
kurser i blandt andet IT-færdigheder og
konflikthåndtering. Herudover deltager
mange viceværter på fagspecifikke kurser, så vi sikrer os, at de har netop de
kompetencer, de har brug for i deres job.
Det kan være kurser, der omhandler alt
fra motorsavsfærdigheder til brandforanstaltninger og varmeanlæg.

INTERN MOBILITET
Er du allerede ansat i DEAS
og ønsker et andet job, er der
også gode muligheder for det.
Nogle stillinger opslås kun internt, hvis vi vurderer, at der
internt er kvalificerede kandidater. På den måde får medarbejderne et gunstigt udgangspunkt, når der byder sig en
mulighed, som passer til deres
profil. Du kan også udtrykke
ønske om andre udfordringer
ved din årlige udviklingssamtale eller til HR.
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Årlige udviklingssamtaler
Alle medarbejdere deltager i en årlig udviklingssamtale med deres leder. Formålet med samtalen er at sikre, at du udvikler dig og dine kompetencer løbende
og systematisk, så du bidrager til forretningen og trives i hverdagen.
I udviklingssamtalen drøfter du og din
leder din arbejdssituation, dine faglige

kvalifikationer og de fremtidige arbejdsopgaver, og I kommer rundt om emner
som samarbejde og trivsel. Du får feedback på din arbejdsindsats, der udfærdiges individuelle planer og mål for dig, og
I afstemmer forventningerne.

TINA SKOU HANSEN
Property Manager. Afsluttede sin
Property Manager-uddannelse i
begyndelsen af 2015.
”Det har været et fantastisk forløb,
som har givet mig en større forståelse for faget. Jeg er blevet endnu
bedre klædt på til mit job og til at
kunne hjælpe nye kolleger.

Jeg har fået mine syv års erfaring som
Property Manager suppleret med en
mere teoretisk tilgang til faget. Og så
har det været et stort plus, at uddannelsen foregår internt i DEAS. Det er
praktisk, men giver også et sammenhold
med kolleger på tværs af afdelinger – vi
har fået et fælles udgangspunkt i vores
arbejde.”

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS
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SÅDAN BYDER VI
NYE MEDARBEJDERE
VELKOMNE
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INAAM BASHIR
Analysekonsulent
”Det var trygt og rart at have en mentor i
min første tid i DEAS. Det gjorde det helt
sikkert lettere at starte i en stor virksomhed med mange nye kolleger.

Det er essentielt at få en god start på
det nye job. Vi gør meget for, at du
føler dig velkommen fra dag et og
hurtigt kommer på plads.

Allerede på din første arbejdsdag bliver du tilknyttet en mentor. Mentoren
er typisk en erfaren kollega, der tager
imod dig og hjælper dig i den første tid
og sikrer, at du falder godt til. Vi fortæller om arbejdspladsen, og du bliver
præsenteret for dine kolleger og relevante kontaktpersoner.

Vi afholder hver måned en række introduktionskurser, så du får en grundig
introduktion til forretningsgange, personalepolitikker, standarder og IT-systemer samt grundlæggende viden om
DEAS og vores mål, vision og historie.

Når man begynder på en ny arbejdsplads,
har man ofte en masse spørgsmål om
stort og småt, og man ved måske ikke
altid, hvem man skal stille dem til. Jeg
vidste, at jeg altid kunne gå til min mentor i første omgang – lige meget hvad det
drejede sig om.
Og så blev mentorforløbet taget meget
seriøst af alle parter – vi holdt jævnligt
møder med referat, så vi var sikre på, at
jeg blev introduceret til alle systemer, organisationen og de nye kolleger. Og hele
forløbet blev afsluttet med en evaluering
sammen med min chef.”
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17

TRIVSEL

AKTIONÆRVÆRDI

INDTJENING
OG VÆKST

INTERN
KVALITET

KUNDELOYALITET

MEDARBEJDER
TILFREDSHED

KUNDE
TILFREDSHED

Tilfredse medarbejdere er
forudsætningen for succes.
DEAS’ ambition er at være en kundeorienteret servicevirksomhed, og
vores forretningsmodel bygger på, at
tilfredse medarbejdere er forudsætningen for vores succes. For når medarbejderne trives i jobbet, leverer de
en god service og gode resultater til
kunderne. Derfor spiller medarbejdertrivsel en vigtig rolle i DEAS.
Når kunderne oplever god service, god
kvalitet og gode resultater i samarbejdet

18

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS

MEDARBEJDER
LOYALITET

KUNDESERVICE
OG -RESULTATER

med os, har vi tilfredse kunder, der fortsat
ønsker at samarbejde med os. Loyale kunder anbefaler os til potentielle kunder. Det
skaber vækst, og dermed er ringen sluttet.
Årlig undersøgelse af
medarbejdertrivsel
Det er vores ambition at være en af
Danmarks bedste arbejdspladser. Og
siden 2012 har vi hvert år deltaget i
en officiel undersøgelse, hvor trivslen i
DEAS måles ved, at alle medarbejdere

DEAS’ forretningsmodel

giver deres mening til kende om arbejdspladsen. På den måde får vi taget
temperaturen på medarbejdertrivslen
og benchmarker os op mod de virksomheder, der gør det allerbedst.
Sund arbejdsplads
Vores medarbejderes sundhed lægger
os meget på sinde. Derfor stiller vi en
række muligheder til rådighed, der kan
bidrage til sund levevis og en øget livskvalitet. Det er helt op til dig selv, om du

JESPER ASKHOLM
Property Manager og medlem af
bestyrelsen i MIDEAS, DEAS’ personaleforening.
”Vi gør meget ud af at tilbyde en række
vidt forskellige arrangementer: Fredagsbar, byvandring, mountainbiketur, juletræsfest, banko, oktoberfest, rundture
og rundvisninger – der skal være noget
for alle, og både sociale, aktive og kulturelle tilbud.

vil benytte de tilbud, vi har. Vi tilbyder
rygeafvænning, massageordning, og i
vores kantine kan du hver dag spise en
sund og varieret frokost.
Når du bliver ansat, kommer du desuden med i vores ordning om sundhedssikring.

DEAS TILBYDER BL.A.:
• Frihed i ind til to dage ved
barns sygdom
• 6. feriefridag efter to års
ansættelse
• Sundhedssikring
• Mulighed for orlov
• Mulighed for deltidsarbejde

Sociale arrangementer
Som medarbejder i DEAS har du også
mulighed for at være med i vores personaleforening MIDEAS, der holder mange
forskellige sociale arrangementer.

Jeg tror, at MIDEAS udfylder en vigtig
rolle i DEAS, der er en stor virksomhed
med mange medarbejdere og forskellige profiler. Der opstår et sammenhold
på tværs af afdelingerne, når vi mødes
uden for de normale rammer. De daglige
roller og positioner udviskes, og nye forbindelser opstår.”

Vores seniorpolitik
Når du fylder 60 år, vil din udviklingssamtale blive udvidet til også at omhandle
en dialog om dine seniortanker. Det er
ikke sikkert, at du har konkrete ønske
om at ændre på din jobsituation, men
seniorsamtalen gør det muligt at drøfte
fremtidige planer og ønsker om arbejdstid, arbejdsopgaver eller lignende.
Det er DEAS’ holdning, at arbejdsforholdene bør tilrettelægges så fleksibelt som muligt, under hensyntagen
til såvel DEAS’ som dine ønsker og
behov.

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS
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Effektiv kommunikation
Effektiv kommunikation sikrer velinformerede medarbejdere og skaber rammerne for et godt samarbejde på tværs
i organisationen. Derfor benytter vi os af
mange kommunikationskanaler:
•		Morgenbriefinger
		Hver måned samler vi alle medarbejdere i DEAS til en morgenbriefing, hvor
ledelsen giver overblik over, hvordan
det går i virksomheden. Her præsenteres de vigtigste nyheder, og der
samles op på aktuelle opgaver.
•		Afdelings- og/eller teammøder
		Lederne har det overordnede ansvar
for løbende at informere medarbejderne om, hvad der sker i DEAS, og
hvilken betydning det har for dig og
din afdeling. Du kan naturligvis bidrage med dine synspunkter.
•		1:1-samtaler
		Minimum en gang om måneden afholder lederne 1:1-samtaler med alle
medarbejdere. Hensigten er at sikre
en løbende dialog, hvor der er plads
til at få en opdatering og sparring på
vigtige emner og tale om den generelle trivsel.
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•		Intranet
		Vores intranet er vores vigtigste interne kommunikationskanal, der informerer om alt fra forretningsnyheder til sociale arrangementer.
•		Den Blå Tråd
		For at sikre, at også vores medarbejdere, der arbejder ude på ejendommene orienteres om vigtige begivenheder, udgiver vi nyhedsbrevet ”Den
Blå Tråd”. Bladet udkommer en gang
om måneden og informerer om forhold af særlig relevans for denne personalegruppe.
•		To samarbejdsudvalg
		Herudover har vi to samarbejdsudvalg, der mødes fire gange om året.
Ét for viceværterne og ét for de administrative medarbejdere. De består
af repræsentanter fra såvel ledelsen
som medarbejderne. Det er samarbejdsudvalgenes overordnede opgave
at udvikle samarbejdet i DEAS til gavn
for både virksomheden og den enkelte medarbejder.

DEAS – AT VÆRE MEDARBEJDER HOS OS
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KUNDENS FORVENTNINGER
I CENTRUM

I DEAS arbejder vi dagligt på at nå vores
ambition om at være en kundeorienteret
servicevirksomhed.
At være kundeorienteret betyder for os,
at vi til en hver tid matcher kundernes
behov og opfylder deres forventninger
til os.
Det kræver en stor viden om vores kunder, som vi får ved løbende at analysere
vores kunders tilfredshed med os og vores servicer via spørgeundersøgelser.
Fra viden til ny adfærd
Vi arbejder fokuseret med at omsætte
den viden, vi får gennem vores analy-
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seprogram, til nye måder at arbejde
på. Det er en vigtig opgave for os alle i
DEAS. Gennem blandt andet workshops
og temamøder arbejder vi med at forstå
kundernes forventninger og tilpasse vores adfærd.
Løbende proces
Kundernes ønsker og behov ændrer sig
hele tiden. Vores opgave er at være på
forkant, så vi til enhver tid opfylder kundernes forventninger og knytter dem
tættere til os. Så vores ambition om at
være en kundeorienteret virksomhed er
del af en proces, der aldrig stopper.

VISION, KERNEVÆRDIER
OG DNA
DEAS er en ambitiøs virksomhed, som vil være Danmarks førende
Full Service Property House

Vores vision er, at mennesker ønsker at
bo, handle og arbejde i de ejendomme,
vi har ansvaret for. Vi er synonym med
service og faglighed, og vores kunder
oplever, at vi 24 timer i døgnet tager ansvar for deres investeringer og de mennesker, som bor, handler og arbejder i
ejendommene.
Den måde, vi optræder på over for vores
kunder og over for hinanden, bygger på
fem kerneværdier:
Fokuserede betyder, at vi tager et individuelt ejerskab for de opgaver og sager,
vi løser og aldrig slipper ansvaret for en
sag, hvor vi får hjælp fra en kollega. Det
stiller krav om, at alle forstår, at de yder
et væsentligt bidrag til forretningen og
anerkender et velfungerende fællesskab som en forudsætning for opnåelsen af vores mål.
Faglige betyder, at vi arbejder professionelt og effektivt. Vi løser opgaverne på

et højt fagligt niveau og er parate til at
dele vores viden og erfaringer med hinanden og vores kunder.

socialt. Det stiller krav om, at vi er dygtige købmænd og respekterer, at vores
arbejde påvirker mennesker.

Tilgængelige betyder, at vi er nemme at
komme i kontakt med, og at vi kommunikerer på en enkel og forståelig måde.
Det stiller krav om, at vi åbent stiller
viden og information til rådighed, og at
vi er til stede, når der er brug for vores
hjælp.

Vores DNA – i én sætning
Værdierne udspringer af vores grundlæggende DNA, udtrykt i: ”Det vi gør,
det gør vi ordentligt”. Det er retningsstyrende på flere måder og udgør fundamentet for vores fremtid.

Visionære betyder, at vi tænker i nye baner, ser tingene fra en ny side og stræber efter at gøre vores arbejde bedre
hver dag. Det stiller krav om, at vi forstår
vores kunder og markedet, er velbevandret i lovgivningen og ser muligheder i
blandt andet ny teknologi.
Værdiskabende betyder, at vi i vores
daglige arbejde altid skaber øget værdi
for kunden, kundens kunde, sagen eller projektet. Vi opfatter værdiskabelse
bredt – både økonomisk, informativt og

Heri sætter vi blandt andet rammerne
for de valg og fravalg, vi har truffet og
vil træffe (’Det vi gør’). DNA’et signalerer
vores evne til at omsætte ord til handling – at få tingene udført i praksis.
Vores DNA sætter også rammerne for
måden, vi gør forretning på. Her handler
det om etik, kvalitet, service, grundighed og faglighed. Vores grundlæggende
DNA rummer dermed i én sætning vores
fem kerneværdier.
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VIL DU VIDE MERE...
...om hvad det vil sige at være en del af DEAS?
Besøg deas.dk, eller kontakt vores HR-afdeling på
tlf. 70 30 20 20.
Så sørger vi for, at du får svar på alle dine spørgsmål.
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