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Velkommen

JCN Bolig A/S

Velkommen til JCN Bolig!

I denne håndbog fortæller vi “fundamentalt” om JCN
Bolig. Her kan du læse om hvem vi er, hvor vi kommer
fra, hvor vi gerne vil hen og ikke mindst hvordan vi
er som mennesker. Vores mål er med andre ord at
komme hele vejen rundt om JCN Bolig.

stærk specialiseret ejerledet virksomhed, som ikke er
bange for at gå nye veje. Vi kommer ikke først, hvis
vi løber i gamle spor. Heller ikke som 80-årig. Faktisk
føler vi os ganske friske. Ikke mindst i form af vores
unikke boligstrategi lanceret i 2012.

Vi mener faktisk, at det er vigtigt for dig at kende JCN
Bolig dybere. Det være sig uanset om du er kunde,
medarbejder, leverandør eller en anden form for samarbejdspartner til os. I alle tilfælde er det vigtigt, at vi
passer sammen og har de samme forventninger til
samarbejdet.

Vi er et team på 130 ansatte til at præsentere Danmarks
bedste boligbyggeri BtB. Vi har dygtige individualister,
men det er som en samlet enhed vi præsterer. Og vi
præsterer godt. Så har vi vist ikke sagt for meget …

Det er naturligvis en stor opgave, når vi som virksomhed i starten af 2021 kan fejre vores 80 års jubilæum.
Men du kan ihvertfald læse dig frem til, at vi ikke er
som totalentreprenører er flest. Vi er en strategisk

Med venlig hilsen
Flemming V. T. Rasmussen

JCN Bolig A/S

Flemming V. T. Rasmussen
Adm. direktør
Tlf.: (+45) 2724 7720
Lars Adamsen
Salgs- og udviklingsdirektør
Tlf.: (+45) 2790 3436
Benny Maagaard
Teknisk direktør
Tlf.: (+45) 2790 3435
Klaus Klok Kallesøe
Chef for egenproduktion
Tlf.: (+45) 2524 7006

Vi ser frem til at arbejde sammen med dig.

Jeppe Jørgensen
Kalkulationschef
Tlf.: (+45) 2524 7003
Torben Baden
Sektionschef Jylland
Tlf.: (+45) 4226 2533
Henrik Vestergaard
Sektionschef Sjælland
Tlf.: (+45) 5455 4523
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” Når JCN Bolig udfører et byggeprojekt, så følger vi kunden hele vejen igennem

Palle Breindahl Schmidt
Økonomichef
Tlf.: 2426 0058

processen indtil aflevering. Vi gør forskellen ved at følge kunden.
Det giver nærhed og sikrer, at vi står ved hvad vi lover ”
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Vi er ordentlige
Vi er en betydelig aktør
Vi et
erteam
ordentlige • Vi er en betydelig aktør • Vi
Vi er

er et team • Vi skaber ekstra værdi til kunderne

Vi s kaber ekstra værdi
til kunderne
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JCN Bolig A/S

Vi kommer ikke først, hvis vi løber i gamle spor

Ejerledet virksomhed
Selv som vi er en stor virksomhed, har vi bevaret vores
dynamik, samt ikke mindst nærhed til vores bygherrer.
Vi kan stadig mødes omkring et lille bord …

En stærk strategisk drevet virksomhed

Ejerledet

Når man kobler den stærke strategiske profil sammen
med en ejerledet virksomhed, får man en særdeles
handlekraftig virksomhed. Det giver mulighed for med
få personer at sætte sig sammen rundt om et lille mødebord med bygherre, hvis der opstår potentielle konfliktsituationer. JCN Bolig er ikke et ”flerehovedet monster”
med juridisk afdeling mv. Vi kan med ganske kort varsel
være handlekraftig og sætte os sammen med bygherre
og finde en løsning på situationen. Det er en efterspurgt
vare ved alle vores samarbejdspartnere.

JCN Bolig har adm. direktør Flemming V.T. Rasmussen
som hovedaktionær. Flemming har gennem et 15-årigt
generationsskifte overtaget aktiemajoriteten og har derfor
virksomhedens DNA dybt inde under huden. Salgsog udviklingsdirektør Lars Adamsen og teknisk direktør
Benny Maagaard er ligeledes medejere af JCN Bolig.
Primo 2021 bliver flere i JCN Boligs ledelse aktionærer.
Det sker som forlængelse af den langsigtede planlægning, hvor det er et ønske, at ledelsen er tæt knyttet til
virksomheden. Det skaber en helt speciel fornemmelse
af at være medejer og være fast forankret i JCN Bolig.
Det giver et stabilt og robust JCN Bolig.

Det bedste fra begge verdener
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Ofte er ejerledede virksomheder nok også en anelse for
handlekraftige. Man bliver egenrådig. Man vil selv bestemme.
For at få det bedste fra begge verdener har man i JCN Bolig
som ejerledet virksomhed dannet en professionel bestyrelse med det primære mål at sikre strategiens eksekvering. At være med til at hive ledelsen op i helikopteren
og træffe de rigtige langsigtede beslutninger. Herudover
bidrager bestyrelsen med dens viden og erfaring fra andre
brancher, som JCN Bolig anerkender som særdeles
vigtig for virksomheden. Meget viden fra andre brancher
kan anvendes i byggebranchen.

En komplet direktion
Adm. direktør Flemming Rasmussen kom til JCN Bolig
i 2004 med en baggrund fra Handelshøjskolen og A.P.
Møller – Maersk. En noget anderledes baggrund end
hvad man oftest ser i byggebranchen. Koblingen til
den erfarne gruppe af håndværkere, der ville gå langt
for virksomheden og som ikke ønskede at gå på kompromis med kvaliteten, var et stærkt match.

Jeppe Jørgensen
Kalkulationschef
Tlf.: 2524 7003

Klaus Klok Kallesøe
Chef for egenproduktion
Tlf.: 2524 7006

Adham Baajour
Sektionschef Renovering
Tlf.: 5455 4536

Torben Baden
Sektionschef Jylland
Tlf.: 4226 2533

Flemming V. T. Rasmussen
Adm. direktør
Tlf.: 2724 7720

Engagementet fra håndværkerne og 3. generation
i virksomheden, Flemming Nielsen, smittede hurtigt
Flemming Rasmussen, og allerede efter 1,5 år blev
han medejer af JCN Bolig. I en unge alder blev hele
den beskedne private opsparing på kr. 115.000 blev
investeret d. 27/12-2005.
Teknisk direktør Benny Maagaard startede i 2009
med en bred erfaringsbaggrund fra rådgiverbranchen.
Benny Maagaard supplerede JCN Bolig med erfaring
i hvordan man skaber det gode projekt med gode
tekniske løsninger, og ikke mindst får leveret den
ønskede kvalitet til kunden. Benny har stået bag opbygningen af projektledelsens arbejdsredskaber.

Lars Adamsen
Salgs- og udviklingsdirektør
Tlf.: 2790 3436

Palle Breindahl Schmidt
Økonomichef
Tlf.: 2426 0058

Henrik Vestergaard
Sektionschef Sjælland
Tlf.: 5455 4523

Benny Maagaard
Teknisk direktør
Tlf.: 2790 3435

Lars Adamsen indtrådte i direktionen i 2012 og gjorde
den komplet. Også Lars Adamsens baggrund var
anderledes for JCN Bolig. Lars havde haft en direktørkarriere hos de helt store totalentreprenører MT
Højgaard og NCC. Lars bidrog fra start med sin viden
omkring, hvordan man som virksomhed agerer salgsmæssigt i totalentrepriseverdenen, som stadig var
en ny størrelse for JCN Bolig. JCN Bolig skulle ikke
længere være aggressivt ventende ved telefonen …
JCN Bolig A/S
– en ejerledet strategisk drevet virksomhed
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JCN Bolig historien
Firmaet blev stiftet i 1941 af Jens Chr. Nielsen som en traditionel murervirksomhed. Senere tog hans tre sønner over
og de supplerede hurtigt murerfaget med tømrer- og betonarbejde. Fra 2012 blev JCN til JCN Bolig med fokus på
specialisering indenfor boligbyggeri.

I 2009 og frem til 2012 lever JCN i finanskrisen med de
slag den nu giver. Dialogen kører mellem daværende
hovedaktionær Flemming Skov Nielsen og den planlagte fremtidige hovedaktionær Flemming V.T. Rasmussen. Man har igen oplevet den magre indtjening, som
altid har præget byggebranchen. Hvis man gør det
godt, så har man 2 procent i overskudsgrad. Det er for
lidt til at skabe en udviklende virksomhed, som altid har
ligget de 2 x Flemming stærkt på sinde. Om end ikke
mere vigtig i forhold til at kunne betale gælden af ved
at købe virksomheden for Flemming V.T. Rasmussen.
Gennem en lang møderække og et stort analysearbejde og med sparring med den daværende projektchef Benny Maagaard og den netop ankomne salgsog udviklingschef Lars Adamsen, dannes JCN Bolig.
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Det ”simple” mål er at skabe mere værdi til kunderne
– til en billigere pris. Intet mindre. På Handelshøjskolen
kaldes det en Blue Ocean strategi. Hos JCN Bolig
kalder vi det sund fornuft. Noget, som er bedre, men
kan sælges billigere, må være en god idé.
Det blev også til et navneskifte fra JCN til JCN Bolig for
at tydeliggøre, at den 80 årige entreprenørvirksomhed
nu kun udfører boligprojekter. Erhvervslivet er præget af
specialisering. Man kan ikke være god til alt. I byggebranchen tænker man derimod generelt, at man kan
lave alt. Uanset om det er et rensningsanlæg eller en
penthouselejlighed. Og det har JCN gjort i 70 år. Vi blev
blot aldrig Danmarks bedste til noget af det.

JUBILÆUM

1941 - 2021

Jens Chr. Nielsen sammen med sønnerne Bent,
Vagn og John, som ændrede firmaet fra at være
ren murerforretning til lokal entreprenør med
mange forskellige typer byggeri.

I 2013 valgte man at specialisere sig inden for
byggeri af boliger til professionelle bygherrer. Her
bestyrelsesformand Flemming Nielsen sammen
med ledelsen, Lars Adamsen, Benny Maagaard
og Flemming Rasmussen.

Direktionen anno 2021, salgs- og udviklingsdirektør
Lars Adamsen, Adm. direktør Flemming Rasmussen
og teknisk direktør Benny Maagaard.

JCN Bolig i Vildbjerg.

JCN Bolig i Aarhus.

JCN Bolig i København.

Denne middelmådighed vil vi gøre op med. Vi vil være
Danmarks bedste på boliger. Ved at blive så rendyrkede
specialister at vi først og fremmest kan hæve kvalitetsniveauet og dernæst sænke prisen grundet både specialisering og volumen.
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Sådan er vi
Vi er specialister i BtB boligprojekter
til boligselskaber, pensionsselskaber,
udviklingsselskaber og investorer.
Det sker via engagement, samarbejde,
kompetencer og ordentlighed.

Her kan du læse om, hvad JCN Bolig står for, hvordan vi sikrer, at samarbejdspartnerne kender vores værdier og
strategi, samt hvordan det gøres nærværende.

Værdier
Inden man kan begynde at tale om resultater, bliver
man nødt til at have fundamentet på plads. Det kalder
vi hos JCN Bolig for vores værdier. Ikke værdier af den
fornemme slags, men den slags værdier vi ikke skal
slå op i en brochure for at huske. Det er værdier, som
dannes af os som mennesker. Og som vi mennesker
tager med på arbejde. Det er levedygtige værdier.
Via specialisering ønsker vi at være kompetente. Vi
ønsker at have medarbejdere, som er synligt dygtigere
end gennemsnittet. Vi vil gerne have angrebsstjerner,
men de skal kunne spille sammen med resten af holdet.

Vi har fundet ud af, at vi kun igennem et godt
samarbejde kan være Danmarks bedste. Vi skal spille
hinanden gode. Det sidste, men ikke mindst vigtige
element, er ordentlighed. Ordentlighed er det, som
viser den daglige retning. JCN Bolig ledes med et konsekvent fokus på ordentlighed, hvilket direkte i sig selv
besvarer mange spørgsmål.
Det værdisæt, som vi har hos JCN Bolig, har stor betydning for vores hverdag og hvordan vi agerer i forhold
til medarbejdere, kunder, leverandører og øvrige samarbejdspartnere.
Vi har dog fundet ud af, at hverdagen mangler kulør,
hvis vi ikke husker det magiske engagement. Med
engagement bliver arbejdsdagen bedre for alle, og vi
opnår ekstra højder målt på performance.

+200

+130

LÆRLINGE UDLÆRT

SPECIALISEREDE
MEDARBEJDERE

+6000 AAA
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BOLIGER LEVERET
ELLER UNDER OPFØRSEL

KREDIT RATING

Strategi og performance
JCN blev til JCN Bolig primo 2013. Det blev samtidig
klart defineret, at vi ønsker at være Danmarks bedste på
boligbyggeri. Vores ambition er at få det maksimale ud
af boligspecialiseringen.
Vi ønsker ikke at definere enkeltstående mål. Vi ønsker i
stedet at skabe en fælles forståelse for retningen af vores
virksomhed. Vi må ikke begrænse præstationen, samt undlade at gøre det rigtige i situationen pga. opstillede mål.
Vi ønsker dog i høj grad at måle vores præstationer løbende og generelt være datadrevne. Altså skal vores position ikke blot være noget, der skal udtales, men noget,
som også skal følges til dørs med konkrete målinger. Og
ikke kun økonomiske målinger. Den slags fortæller ikke
hele sandheden og er ofte kortsigtede. Lad os forklare:
· Medarbejdertilfredshed = Det lange sigte. Udgangspunkt for værdiskabelsen i JCN Bolig er glade medarbejdere. Alt starter her.
· Kundetilfredshed = Mellemlangt sigte. Glade medarbejdere skal skabe glade kunder.
· Leverandørtilfredshed. Mellemlangt sigte. Glade leverandører skaber gode projekter.

Vi er Danmarks bedste indenfor
BOLIGBYGGERI

· Økonomisk performance = Det ultimative resultat af
arbejdsindsatsen, men det er noget, som allerede er
sket. Derfor er en sådan måling i bedste fald meget
kortsigtet.
JCN Bolig i markedet
Med specialiseringen til JCN Bolig er virksomheden
vokset. For mange medarbejdere og samarbejdspartnere har vi altid været en mindre lokal spiller. MEN JCN
Bolig er en helt anden kaliber i markedet i dag. JCN
Bolig er i dag en af ganske få byggevirksomheder i
Danmark, som 100% kun opfører boligprojekter.
JCN Bolig er en virksomhed med en stor 3-cifret millionomsætning. Aktuelt er JCN Bolig blandt Danmarks 15
største byggevirksomheder målt på boligprojekter BtB.
JCN Bolig kan levere projekterne til rette tid, i rette kvalitet
og rette pris på et prisniveau under de største. Vi er en
handlekraftig ejerledet virksomhed med vestjyske aner,
der ikke anvender en krone, som ikke er nødvendig. Men
samtidig en professionel virksomhed med højt specialiserede medarbejdere. Professionalisme kombineret med
vestjysk fokus på omkostninger.
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Ikke en del af strategi
“Bare lige”
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Ikke en del af strategi
“Bare lige”

ORDENTLIGHED
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Markedet for JCN Bolig er med fokus på Østjylland og
Storkøbenhavn. Fordi også her skaber fokus resultater.
Men JCN Bolig bygger gerne over hele landet.

r
Vi e
ORDENTLIGHED

ORDENTLIGHED

JCN Bolig har en unik og fokuseret strategisk tilgang
til det at drive virksomhed. Det indebærer, at al fokus
og engagement er på vejen og retningen lige foran os.
Så leverer vi BtB boliger med succes og skaber mest
værdi for kunderne.
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JCN Bolig er en strategisk stærkt specialiseret ejerledet virksomhed. En virksomhed, der i dag er blandt
Danmarks absolut bedste totalentreprenører på boligbyggeri BtB målt på medarbejder-, kunde- og leverandørtilfredshed samt økonomisk performance. I de
følgende sider vil de afgørende bagvedliggende parar
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Når vi hos JCN Bolig hurtigt skal omtale vores virksomhed, så bliver det med fokus på:
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Værdihjulene sidder på lastbilen, som i hele Danmark fragter
boligprojekter ud til kunderne. Vejen frem for JCN Bolig
er specialisering uden ”Bare lige” afkørsler. Hele tiden guidet
med retningen Ordentlighed. JCN Bolig har ikke noget slutmål
– vi ønsker blot kontinuerligt at være de bedste i Danmark!
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Organisering
Organiseringen hos JCN Bolig er vigtig for den måde vi ønsker at agere på som virksomhed.

Økonomichef
Palle B. Schmidt

Vores fokus på organisering:

Marketing

•

JCN Bolig ønsker at have nærhed igennem hele
organisationen. Der skal ikke være for mange led
og mellemledere.

En vigtig del af organisationsstammen er marketing.
Det skal være tydeligt for vores omgivelser hvad vi
kan. Ikke blot for os selv!

•

JCN Bolig ønsker via specialistfunktioner at have
tværgående funktioner til at høste optimeringsfordele på tværs af projekterne.

Struktur

• JCN Bolig er ikke bange for at arbejde på tværs af
organisationen. Men det forudsætter et godt samarbejde blandt kolleger.
• JCN Bolig ønsker maksimalt at have 15 medarbejdere
til at referere til 1 leder. Ellers er det ikke muligt at
have den nærhed til medarbejderne, som vi ønsker.
•
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JCN Bolig ønsker, at projektcheferne har ejerskab
og ansvar for tid, kvalitet og økonomi.

Rekruttering hos JCN Bolig foregår ud fra princippet
om, at vi ønsker at have dygtige medarbejdere. Kun
med dygtige medarbejdere kan vi fortsat være Danmarks bedste.

Strukturen på den tekniske ledelse og byggeledelse
sker ud fra at sikre kvalitet, tid og økonomi. Derfor
sikres projekt- og byggeledernes arbejdsform via
faste rutiner og arbejdsredskaber i direkte samarbejde
på byggepladserne med projektcheferne, samt med
løbende fysiske tilsyn fra de ansvarlige sektionschefer.
Et projekt hos JCN Bolig er således ikke afhængig af
en enkelt projektleder / “lonely rider”, som ofte definerer
kvalitetsniveauet i konkurrende projekter. Der har vi i
så fald en organisation til at følge til dørs.

Arbejdsmiljø
Ansatte: 1

Ledelse
Flemming Rasmussen, adm. direktør
Lars Adamsen, salgsdirektør
Benny Maagaard, teknisk direktør

Økonomi
Ansatte: 3

Marketing & IT
Ansatte: 2

Egenproduktion
Klaus K. Kallesøe

Kalkulation,
projektering,
Jeppe Jørgensen

Sektionschef
Jylland
Torben Baden

Sektionschef
Sjælland
Henrik Vestergaard

Sektionschef
Renovering
Adham Baajour

Tømrer
Ansatte: 44

Sektion
Ansatte: 16

Projektledelse
Ansatte: 20

Projektledelse
Ansatte: 8

Projektledelse
Ansatte: 2

Sluttelig med direktionen som en fast del af billedet på
byggepladserne.
Beton
Ansatte: 13
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JCN Bolig A/S

Flemming Rasmussen
Adm. direktør, JCN Bolig

Daniel Olesen
Håndværker, JCN Bolig

Lars Kromand
Lille Nyhavn A/S

Steffen Ramsgaard
Tidligere DK Food og In-Food

God stemning = Godt byggeri
Igennem mere end 80 år har JCN Bolig tjent til sit daglige brød med byggeriet. Vejen til succes har haft mange
former og strategiske tanker. I mellem dygtigt uddannede medarbejdere, gode materialer, bygherrer og dedikerede
leverandører har vi fundet limen i succesformlen – eller cementen nu hvor vi er i byggebranchen. Vi har valgt at
fokusere på denne ingrediens.

JCN Bolig VIL aflevere et godt byggeri.
Derfor SKAL DU medvirke til at skabe en god stemning.
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God stemning

Vi ved, at God Stemning giver Godt Byggeri

Og hvad er det så for en form for ingrediens?. Vi
skal aflevere et byggeri til rette tid og pris samt i en
god kvalitet. Oftest en helt ny form for byggeri, som
parterne skal opføre for første gang. Det er ikke
ukendt i byggebranchen, at bølgerne kan gå højt og
præge omgangstonen.

Faktisk er det måske ikke så stor en opdagelse, men
alting lykkes bare bedre, når der er en god stemning.
De færreste arbejder godt i en trykket stemning. Der
skal altid være plads til at sige sin mening, det værner
JCN Bolig om. Men vi har alle sammen en forpligtelse i
at sikre, at byggeriet kommer godt i mål og det går bare
meget nemmere når vi er gode til at snakke sammen.

Hos JCN Bolig ved vi at vi skal arbejde hårdt for at
lykkes i hverdagen. Vi skal have dygtige medarbejdere
og samarbejdspartnere og alle stiller forventninger til
hinanden – også på et højt niveau – når vi ønsker at
være landets bedste til boligbyggeri. Og det er så her,
at ingrediensen kommer i spil …

Vi er alle ansvarlige for den gode stemning. Vi er alle ansvarlige for at gøre hinanden gode. Sammen er vi bedst!
Den gode tone på byggepladsen gør, at selvom vi tænker
forskelligt, så løser vi opgaverne i fællesskab. I en god ånd.
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Bedst i DK
Byggebranchen er præget af, at mange råber de er bedst. Den form bryder vi os ikke om i JCN Bolig. Når vi siger, at
vi vil være de bedste på boligbyggeri i Danmark, så skal vi også kunne vide, hvor vi ligger på skalaen. Ellers er det
som at sejle uden kompas.

Vores kompas

Bülow Management

Tryghed i byggeriet

Det kompas, som JCN Bolig anvender, er 4-delt. Ofte
er det udelukkende økonomien man som virksomhed
bliver målt ud fra, men det er for JCN Bolig det korte
sigte – i bedste fald. De 4 dele i kompasset er:

JCN Bolig anvender eksterne samarbejdspartnere
for at sikre valide målinger, der kan benchmarkes i
branchen. F.eks. anvendes Bülow Management til
kundetilfredsheden, som bliver målt ved opstart, midtvejs og som afslutning på alle projekter.

En virksomhed, som udvikler og performer stabilt uden
de store udsving, skaber tryghed for medarbejdere,
kunder, leverandører, bygherrer og alle andre rundt
om JCN Bolig.

•

•
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Økonomisk performance
Hvor vi er lige nu, eller hvor vi har været. Det siger
noget om vores aktuelle styrke, men ikke noget
om fremtiden.
Leverandørtilfredshed
Glade samarbejdspartnere skaber gode projekter.
Vi er afhængige af den viden leverandørerne har
for at lave optimale projekter.

•

Kundetilfredshed
Det mellemlange sigte. Det er vigtigt, at kunderne
er tilfredse.

•

Medarbejdertilfredshed
Det lange sigte. For at skabe succesprojekter er
glade medarbejdere afgørende for glade kunder.

På alle 4 parametre ligger JCN Bolig aktuelt i top i
Danmark.
Ultimativt bliver vi så bedømt på økonomien. Økonomisk
er JCN Bolig også blandt de stærkeste i markedet.
Over de seneste 5 år har JCN Bolig haft en gennemsnitlig overskudsgrad over 5%, hvilket er over niveauet
i branchen. Det har sikret store investeringer i den
fremtidige konkurrenceevne med værktøjer og ansættelser til at styrke specialiseringen. Egenkapitalen er
styrket og JCN Bolig står i dag med en soliditet over
30% og har en stærk likviditet.

Vi er her også imorgen, når vi gennemgår byggeprojekter, der er afleveret
Vi vil være de bedste i Danmark på boliger. På en stabil
levedygtig måde, hvor vi ikke gambler med virksomhedens fremtid. Ikke kun pga. ejerne – men også for
din mangelgennemgang om 7 år.

Mange konkurrenter har de senere år vist meget store
udsving i deres performance. Med dertil følgende store
underskud og tvivl om egenkapitalens størrelse. Det
skaber tvivl hos de finansielle samarbejdspartnere og
det skaber stor tvivl hos bygherrerne. Er man en stabil
samarbejdspartner? Er virksomheden veldrevet?
JCN Bolig ønsker at give såvel bygherrer som medarbejdere fuldstændig tryghed i, at vi også er her i
morgen. Derfor tager vi ikke unødvendige risici.
Bygherren skal have sin 5-års gennemgang og de
130 medarbejdere og deres familiemedlemmer, som
er afhængige af en lønindkomst fra JCN Bolig, skal
ikke være i tvivl om, hvorvidt lønnen kommer eller ej.

ØKONOMISK
PERFORMANCE

LEVERANDØR
TILFREDSHED

KUNDE
TILFREDSHED

MEDARBEJDER
TILFREDSHED
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Økonomisk stabilitet

JCN Bolig A/S

Økonomisk stabilitet

De stærke økonomiske
resultater har givet os mulighed
for store investeringer
i specialiseringen

Ingen garanti. Intet byggeri.

UDVIKLING I OMSÆTNING
Kr. 800.000.000

STABILITET = TROVÆRDIGHED

Kr. 700.000.000
Kr. 600.000.000
Kr. 500.000.000

Omkostningsoptimering
Ved etableringen af JCN Bolig var målet at skabe
Danmarks bedste boliger. Vi var dog også klar
over, at prisen også spiller en stor rolle i markedet.
Det ambitiøse mål var derfor at skabe bedre boliger
samtidig med at prisen skulle ned. Omkostningsprocenten skulle ned. Illustrationen taler sit tydelig
sprog, hvor de faste omkosterning målt i forhold til
omsætning blev halveret i perioden.

Index

OMKOSTNINGSPROCENT I INDEX

For garantistillerne, hvor Tryg Garanti er Danmarks førende, forstår man godt vigtigheden
af at kunne stå inde for de virksomheder, man
stiller garantier for. De stiller rent faktisk en
garanti, som dækker gennemsnitligt 7 år fra
opstart til 5 årsgennemgang. Det er rigtig lang
tid, så det er forståeligt, at de er omhyggelige
med at vurdere totalentreprenørerne.

200
180
160
140
120
100
80

100

60

64

40

55

55

52

(BUDGET)
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Ingen garanti. Intet byggeri

2017

2018

Største totalentreprenører

Sådan er den barske læresætning, når man er totalentreprenør til professionelle bygherrer. Som langt
størstedelen i branchen omkring finanskrisen, oplevede JCN Bolig vigtigheden af at stille bygherre de
ønskede garantier. Dvs. hvor man ved byggeriets
opstart stiller 15% garanti af entreprisesummen
faldende til 10% ved aflevering og 2% ved 1 årsgennemgang indtil byggeriet er 5 år gammelt.
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2019

2020

2021

JCN Bolig index, realiseret

Efter Finanskrisen og ved skabelsen af JCN
Bolig har samarbejdet med garantiselskaberne
været af højeste prioritet. De har siddet med
ved skabelsen af strategien, vækstmål samt
økonomiske mål. JCN Bolig har de seneste
5 år opfyldt de opstillede mål og budgetter.
Sammenkoblet med det troværdige lederskab i JCN Bolig har gjort, at JCN Bolig via
strategiske samarbejdsaftaler uden tvivl kan
stille alle de ønskede garantier.
JCN Bolig er bedømt økonomisk helt i top i
Danmark. Ganske få har præsteret som JCN
Bolig de sidste 5 år.

Kr. 400.000.000
Kr. 300.000.000
Kr. 200.000.000
Kr. 100.000.000
Kr.
2015

2016

2017

2018

Omsætning (+20% pr. år), budget

2019
Omsætning, realiseret

UDVIKLING RESULTAT
Kr. 45.000.000
Kr. 40.000.000
Kr. 35.000.000
Kr. 30.000.000
Kr. 25.000.000
Kr. 20.000.000
Kr. 15.000.000
Kr. 10.000.000
Kr.

5.000.000
Kr.
2015
Resultat, budget

2016

2017

2018

2019
Resultat, realiseret
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Referencer på ALT

Referencer på ALT

JCN Bolig A/S

Etage

Ungdom

Tæt/lav

Renovering

Ovenvande, Skanderborg

Aabykollegiet, Aarhus

Søndervig Feriepark

Gellerupparken B7, Aarhus

Byggefelt B, Aarhus

Katrinebjerg, Aarhus

Gl. Egå, Aarhus

Gellerupparken B4, Aarhus

Frekvensen, Roskilde

Torvehuset, Aarhus

NYE, Aarhus

Græsvangen, Aarhus

Referencer på alt var målet med skabelsen af JCN Bolig. Dvs. referencer indenfor alle 4 boligsegmenter:
tæt/lav boliger, etageboliger, ungdomsboliger samt renovering af boliger.

Specialisering skaber referencer
Problemet med referencer for det daværende JCN med
alle former for byggeri var, at prækvalifikationer via det
offentlige samt øvrige bygherrer vedvarende gav problemer. Problemet var, at kunderne vil have et antal referencer, der maksimalt må være 5 år gamle. Det er bare
ikke muligt, hvis man spreder sig bredt.
Specialiseringen var uundgåelig, hvis det skulle være
muligt at fremvise det ønskede antal relevante referencer.
Derfor skabelsen af JCN Bolig. I 2020-udgaven af JCN
Bolig er dette mål realiseret. JCN Bolig kan fremvise
flere referencer indenfor alle segmenter, der maksimalt
er 5 år gamle. Og referencerne udvides og bliver stadigt
bedre i takt med, at omsætningen vokser år for år.
Udover JCN Bolig som virksomhed med vores økonomi
og ledelse så er referencerne altafgørende. Referencer
viser, om vi har udført et lignende projekt før. Et lignende
projekt er den største sikkerhed som en bygherre kan
få i forhold til en ny samarbejdspartner. Dét sammen
med en reference fra en tidligere kunde. “Så er man på
rimelig sikker grund”, som kunderne ofte udtrykker det.
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Referencer er vigtige for at dokumentere kompetencer.
“Har I virkelig prøvet at bygge etagebyggeri, eller tror I
bare det er ligesom et tæt/lav projekt?”. JCN Bolig kan
i dag fremvise ikke bare referencer, men overbevisende
referencer. Referencer, som er veldokumenterede med
kundeudtalelser, eksternt udførte kundetilfredshedsmålinger samt beskrivelse af, hvordan projekterne er
blevet udført.
Vi bliver aldrig trætte af at høre kunderne sige: “Vi har
forstået, at I har lavet meget boligbyggeri. Vi
behøver ikke se mere”. Når vi så kun har gennemgået
halvdelen af de medtagne referencer, så ved vi, at vi er
kommet dertil med referencer, som var målet.
Anvendelsen af referencer sker dagligt både i forhold til
nye kunder, men i endnu højere grad i samarbejdet med
leverandører og rådgivere. Vi kan give praktisk input til
indkøb, konstruktioner mv. ved i praksis at fremvise og
besøge tidligere byggerier. Det er dét niveau af håndværk vi ønsker.

Besøg vores referencer
og føl selv kvaliteten
eller se mere på
www.jcn-bolig.dk
Møllehøj, Herning

Helsinkigade, København

Lisbjerg, Aarhus N.
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Geografi

JCN Bolig A/S

Geografi
Fokus. Fokus. Fokus.

Rymarken 2, DK-8210 Aarhus V.
Stationsparken 25, 2., DK-2600 Glostrup
Jens Chr. Nielsensvej 1, DK-7480 Vildbjerg
Tlf.: 9713 1916 · www.jcn-bolig.dk

Fokusering har bragt JCN Bolig blandt de bedste
i Danmark på boliger
Fokusering har bragt JCN Bolig blandt de bedste i
Danmark på boliger. Vi har anvendt samme fokusering på geografi og markedsområder. At skyde bredt
giver sjældent succes. Det gør til gengæld at arbejde
målrettet i specifikke områder. Vi har valgt Aarhus og
Storkøbenhavn, da det er de afgørende og største
markedsområder i Danmark. Derfor er det naturligt at
have domiciler de 2 steder.
Det er dog ikke ensbetydende med, at det kun er de
steder vi bygger. JCN Bolig bygger i hele DK. Oftest
etableres der kontorforhold direkte på byggepladsen
på fuldt niveau med almindelige kontorfaciliteter.
Domicilernes placering er ikke afgørende for vores
byggepladser.

Vildbjerg

Jylland
kontor
Aarhus
Rymarken 2

Vestjylland kontor
Jens Chr. Nielsensvej 1

København
Sjælland kontor
Stationsparken 25,
Glostrup

Herudover er vi til stede i Vildbjerg i Midtjylland, hvis
fokus er på egenproduktionen og rekrutteringen hertil.
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Kalkulation, optimering, indkøb

JCN Bolig A/S

Kalkulation, projektoptimering og indkøb
20% af funktionærerne kalkulerer og optimerer projekterne.

Specialiseringen er målbar
Hvis der er et sted, hvor man kan måle specialiseringen
hos JCN Bolig, er det i afdelingen for kalkulation og
projektoptimering. Afdelingen beskæftiger aktuelt 16
medarbejdere.
Kalkulation og projektoptimering er der, hvor projekterne bliver skabt. Projekterne bliver modtaget fra
arkitekt, ingeniør eller direkte fra bygherre. Herefter bliver
i første omgang kalkulationen planlagt tidsmæssigt, så
der er tilstrækkelig tid til at opnå en kalkulation med et
højt kvalitetsniveau. I JCN Bolig accepteres det ikke at
lave ”hyldevarekalkulationer”!

En ”hyldevarekalkulation” er en kalkulation, som alle
andre i branchen kan udføre. Projektet er målt og prissat. Intet andet.

En kalkulationsproces involverer mange mennesker
•

Den kalkulationsansvarlige er tovholder på projektet
og skal samle alle trådene i sparring med kalkulationschefen.

•

Indkøbschefen er sparringspartner på hvilke leverandører, der skal inddrages, samt hvor der kan
laves indkøb til fælles gavn for flere projekter.

Gennemtænkt byggeri
Hos JCN Bolig ønsker vi med vores specialisering at
kalkulere, måle op, optimere og gennemtænke processerne i byggeriet, så vi opnår det optimale projekt.
Derfor indeholder et tilbud fra JCN Bolig også ofte
en ekstra pris – en såkaldt ”JCN Bolig koncept-pris”.
Denne pris er optimeret til den måde JCN Bolig gerne
vil bygge.

•

•
INDKØB

KTERIN
OJE
G
R
P
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3 personer fra egenproduktionen inddrages med
hver deres kalkulation på henholdsvis tømrer,
beton og elementmontage til aflevering og gennemgang af delkalkulation.

Sektionschefen og projektchefen for de medarbejdere, der er udset til at gennemføre projektet,
inddrages i valget af tilgangsform, projektledelse,
byggeplads, mv. før projektet etableres.

•

Afslutningsvis er der 2 gennemgange med direktionen for at give en overordnet sparring på
prisniveau og retning af projektet.

•

Fra start til slut en teamindsats med mere end 10
personer involveret, hvilket resulterer i et færdigt
tilbud.

JCN Bolig ryster med andre ord ikke bare en pris ud
af posen. Der bliver brugt rigtig mange ressourcer. For
JCN Bolig skal være professionel og gøre en forskel.

RODUKT
IO
NP
GE

N

E

LKULATION
KA

Projekteringsafdelingen med specifikke eksperter
på konstruktioner, tømrer, beton samt elementmontage giver input til kalkulationen, samt ikke
mindst ”JCN Bolig koncept-prisen”.

•
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JCN Bolig egenproduktion

N N E D E LÆ

208
LÆRLINGE
Uddannelse af
ungdommen skaber
fremtiden!

Tømrer

Beton

Element

De sidste detaljer laves på Havebyen i Åbyen

Betonarbejde i Åbyen

Terrasser monteres på Møllehøj i Herning

Indvendig abtering i Åbyen

Fundamenter støbes på Lisbjerg, Aarhus

Element montage i Åbyen på byggeflet E

Udvendig tømrerarbejde i Åbyen

Et fundament ud af 260 bliver færdiggjort i Søndervig

Elementer monteres i Herning på Møllehøj

Egenproduktionen har i 80 år været selve fundamentet for eksistensen af JCN.
JCN var først og fremmest en håndværksvirksomhed. Og her i det 80. år er det
stadig en vigtig del af JCN Bolig. Men hvor håndværkerne før udgjorde 95% af
medarbejdere, så er tallet i dag 50%.

I 2009 ramte JCN Bolig finanskrisen. En krise er først og
fremmest hård, men det var også en tid, som var med
til at skabe JCN Bolig. Den hårde tid satte spørgsmål
ved mange ting i JCN Bolig. Blandt andet lød spørgsmålene “Er vores egenproduktion konkurrencedygtig?
Er det årsagen til at vi ikke vinder licitationerne?”.
Det betød i 2011, at JCN Bolig for første gang i firmaets
historie fik eksterne priser ind på tømrer, beton og
elementmontage. Egenproduktionen var nu i konkurrence. Konkurrence er godt og holder os trimmet.
Det betød samtidig, at økonomien blev opdelt i et
selvstændigt setup, så det blev målbart.
Fra 2011 til 2018 er der blevet optimeret og alt er blevet
trimmet. De faste omkostninger for en håndværker målt
op på omsætning er aktuelt faldet med 43%. Et mindre
setup og en større omsætning har gjort forskellen.
I 2019 er Egenproduktionen atter fuldt integreret i
JCN Bolig. Alt fra ledelse, kalkulation, arbejdsmiljø,
kvalitetssikring, økonomi og det øvrige setup. Egenproduktionens ydelser er fuldt fokuseret på at opføre
Danmarks bedste boliger.
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Egenproduktion
Egenproduktion er ikke blot en fordel økonomisk, men
i høj grad også strategisk
•

Tømrer
Fokus på det indvendige finish-arbejde.

•

Beton
Det første, som skal laves og skal derfor kunne
sættes hurtigt i gang.

•

Element
Kan vi styre råhuset, kan vi styre tidsplanen. Derudover er der kun få udbydere af råhusentrepriser.

Egenproduktionen er ansvarlig for cirka 50% af ydelserne indenfor deres relevante arbejdsområder i JCN
Bolig. De øvrige 50% købes eksternt. Det sker for at
holde et stabilt antal medarbejdere med høj anciennitet og erfaring. Samt for i markedet at kunne gøre
anvendelse af gode priser, hvis disse i så fald matcher
kvalitetskriterierne.
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Arbejdsmiljø og kvalitetssikring

JCN Bolig A/S

Arbejdsmiljø og kvalitetssikring
Arbejdsmiljø og kvalitetssikring har altid været akilleshælen i byggebranchen.

Sikkerhed og arbejdsmiljø sikrer et godt byggeri
Byggebranchen har som udgangspunkt et farligt arbejdsmiljø. Og hvorfor så det? Fordi arbejdspladsen
hele tiden skifter lokation. Det er med andre ord hele
tiden nyt. En byggeplads er sjældent mere end 2 år
og derfor kan det hurtigt blot blive nogle hurtige
midlertidige løsninger. For nu skal vi bare have bygget.

30

funktion med dette fokus. Marianne tilsikrer alle byggepladserne med projektledelsen i forbindelse med opstarten. Marianne siger ofte: ”Det kan bare ikke hjælpe
noget. Vi går ikke på kompromis med arbejdsmiljø og
sikkerhed.”

Lokationerne varierer hele tiden og intet projekt eller
byggeplads er ens. Det gør det yderligere komplekst.
Hvor der på det ene projekt er meget plads omkring
et tæt/lavt projekt, er der ingen plads og kraner i gang
på et bynært etagebyggeri.

Vi har suppleret Marianne Mejlgaards arbejdsområde
med kvalitetsstyring og sikring. Byggebranchen er
kendt for at medbringe kvalitetssikringen samlet i en
stor flyttekasse ved projektets afslutning. Vi afleverer
derimod alt vores kvalitetssikring digitalt og giver
derved bygherre mulighed for løbende at tilgå al dokumentationsmateriale og få en skarpere kvalitetssikring
af vores byggeprojekter.

JCN Bolig har taget konsekvensen af kontinuerligt at
være bagud som resten af branchen på arbejdsmiljø.
Derfor arbejder Marianne Mejlgaard i en selvstændig

JCN Bolig anvender Byggeweb og Capture til kvalitetssikring. Og det indgår som en aktiv del af dokumentationen af byggeriet.

HJELM
PÅBUDT!

SIKKERHEDSFODTØJ
PÅBUDT!

FALDSIKRING
PÅBUDT!

HØREVÆRN
PÅBUDT!

Marianne Normann Mejlgaard
Marianne er uddannet diplomingeniør og har
arbejdet med byggeledelse i entreprenørbranchen siden 2012, hvor hun første gang
prøvede kræfter med byggebranchen i
forbindelse med hendes ingeniørpraktik.
Som Teknisk projektleder er Marianne
involveret i alle vores byggesager, lige fra
opstarten af byggeprojekterne og følger
dem helt frem til 5-års afleveringen.
Marianne hjælper byggesagerne i
gang med implementeringen af KS
(kvalitetssikring), drift og vedligehold,
og hun holder styr på, at arbejdsmiljøet er i top. Alle byggesagerne
følges løbende og Marianne bidrager
til, at der er en høj kvalitet og et godt
arbejdsmiljø på tværs af landet.
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Aflevering til kunden
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“ Er I blevet for fine til at bygge for mig “ lød det når
vi meddelte, at vi ikke længere byggede villaer

Afleveringsprocedure x 3

“ Det er jo netop jeres styrke at I kan lave alle de
komplekse forskelligartede projekter “
Men den sætning, som huskes bedst er …

JCN Bolig afsætter tid i planlægningen til at udføre 3-dobbelt afleveringsprocedure. Det giver et højt kvalitetsniveau og høj kundetilfredshed. Da JCN Bolig udkom i starten af 2013 var det med blandede tilbagemeldinger. Vores
afleveringsprocedure x 3 har været med til at sikre vores succes med fokus på boligbyggeri.

“ Man dør af at bygge boliger, hvis man ikke kan bygge
mangelfrit. Det er et sandt helvede, hvis man skal ind i alle
lejligheder og lave mangler efter indflytning er sket “
Det resulterede i, at JCN Bolig etablerede
” 3-dobbelt afleveringsprocedure ”

Aflevering 1 - Mestergennemgang:
En mestergennemgang, hvor den enkelte håndværksmester gennemgår sit eget arbejde. Altså hvor malermesteren med sin egen bemanding gennemgår det
udførte malerarbejde. Registrerer fejl og mangler og
iværksætter processen for udbedring.

Dagen før officiel aflevering gennemfører bygherre og
dennes rådgivere en stikprøvekontrol af mangeludbedringen. På afleveringsdagen underskrives en afleveringsprotokol. Det er JCN Boligs klare intention og
mål, at byggeriet kan afleveres mangelfrit.
Den første test af afleveringsprocedure x 3

Aflevering 2 - Totalentreprenørgennemgang:
Totalentreprenørens gennemgang. Dvs. JCN Bolig.
Når underentreprenørerne har færdiggjort udbedringerne og mener arbejdet er færdigt, så kontrollerer JCN
Bolig det udførte arbejde. Udover at projektledelsen
naturligvis undervejs har ført tilsyn med arbejdet.
Aflevering 3 - Bygherregennemgang:
Senest 3 uger før aflevering iværksættes gennemgang
af det samlede projekt med bygherren og dennes
rådgivere. Her registreres eventuelle fejl og mangler.
Dels på stedet med mærkater, og dels ved elektronisk
registrering på mangellister. Herefter forestår udbedringerne. Udbedringen skal være afsluttet senest én
uge før aflevering, hvorefter JCN Bolig kontrollerer, at
manglerne er udbedret.
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Det første boligprojekt for JCN Bolig, hvor vi testede
vores afleveringsprocudure, var opførelsen af 72 boliger
i Skejby for PKA Pension. Et såkaldt “pensionskassebyggeri”. Nu skulle vi vise vores formåen i at levere
mangelfrit byggeri.

Projektet for PKA i Skejby
Det første boligprojekt var en manddomsprøve. Vi kom
igennem på en god og overbevisende måde. Et mangelfrit byggeri er altafgørende for succes med boligbyggeri.
Byggeriet har siden været en ambassadør for JCN Bolig.
En reference hvor kunder kan se ord realiseret i praksis.
Skejby-projektet har været en katalysator for den succes
vi siden har haft med byggeri af boliger og en øjenåbner
for tilgangen til at analysere en problemstilling og kortlægge den rette løsning hertil.
Skejby-projektet havde yderligere den vinkel, at bygherre
hurtigt ønskede sig en udstillingslejligheder til at promovere udlejningen. Lejlighederne stod klar til fremvisning
midtvejs i byggeriet og hjalp rigtig meget med til at lejlighederne i meget stort omfang var udlejede, da vi afleverede det færdige byggeri.
Man tror det næppe, men det flotte indvendige billede er
taget, mens resten af den aktuelle boligblok var rå beton.
Udstillingslejligheder er et meget vigtigt parameter for langt
de fleste af vores kunder. Det gør en forskel. Derfor er det
næsten standard med denne ydelse i vores byggerier.
33

Fundamentalt

Lighed og socialt ansvar

Hos JCN Bolig er vi meget beviste om, at vi er et
team. Alle medarbejdere spiller en vigtig rolle, når vi
skal have projekterne til at lykkes. Vi er afhængige af
hinandens indsats og ingen hverken kan og skal gå
enegang.
Vi bruger ikke individuel bonus, da det erfaringsmæssigt
skaber ulighed. Alle i JCN Bolig påvirker en sags
økonomi. Derudover kan en sag være kalkuleret forkert
eller fx. kan der være foretaget valg og disponeringer,
der tipper sagen i positiv eller negativ retning.
Hvis fx. vores håndværkere har gjort en ekstra indsats
og lavet noget virkelig godt arbejde, vil de stadig være
afhængige af om ledelsen har formået at lave gode
kalkulationer og en god tidsstyring for at sagen giver
overskud.

Der er åbenhed omkring ansættelser og forfremmelser. Når et job annonceres, kigger vi om jobbet kan
besættes fra egne rækker. Ligesom medarbejderne
altid er velkomne til at søge de opslåede jobs uden at
det går ud over deres nuværende arbejdsfunktion.
Socialt ansvar
Det er vigtigt for os, at vi har et socialt ansvar både
overfor vores medarbejdere, men også overfor vores
branche og omgivelser.
Vi synes, at man i branchen har en forpligtelse til at
hjælpe næste generation på vej. Derfor har vi konstant
praktikanter fra ingeniør- og konstruktørstudiet. Som
regel har vi ansat 4-5 praktikanter ad gangen.
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Vi belønner i stedet alle ansatte, når der er noget, der
er gået særligt godt. Det kan være en studietur til udlandet, det kan være en fest, sommergaver eller andet.
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Vi ønsker, at vores medarbejdere føler sig ligeværdige og at ingen føler sig forfordelt.
Vi udviser et socialt ansvar overfor vores medarbejdere og branchen.
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Lighed og socialt ansvar

JCN Bolig A/S

N N E D E LÆ

JCN Bolig

I år har vi indgået et samarbejde med Ingeniørhøjskolen
og VIA, som uddanner konstruktører. Samarbejdet fungerer sådan, at vi giver de studerende adgang til vores
byggeprojekter og -pladser. Vi kommer på skolerne
og giver sparring og inspiration i forbindelse med valg
af bachelorprojekter. Derudover gives der en pris til det
bachelorprojekt, der lever bedst op til de værdier JCN
Bolig har omkring samarbejde, ordentlighed og faglighed.

I samarbejde med jobformidlingen har vi fundet et antal
lokale beboere, som gik ledige, men var kategoriseret
som jobparate.

Vi har desuden altid et større antal håndværkerlærlinge
inden for fagene tømrer og beton. Til dato har vi
udlært mere end 200 lærlinge i virksomheden.

Støtte i lokalområdet

Vi udviser engagement og omsorg for medarbejdere, der
rammes af sygdom. Vi har mange tilbud gennem vores
sundhedsordning. Vi udviser tålmodighed og prøver om
vi kan få den sygemeldte medarbejder tilbage i job.
Involvering af lokale
Vi arbejder i øjeblikket i områder, der er kategoriseret
som ghettoområder. Her har vi valgt at lave ansættelser
af beboere, som ellers har haft svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.
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I oktober 2020 kunne vi
overrække svendebrev til
lærling nr. 208

Derfor har vi har haft flere i jobtræning/virksomhedspraktik og det har resulteret i en fastansættelse i
ufaglært job. Desuden har vi ansat 3 på deltid som
ufaglærte.

JCN Bolig startede i Vestjylland for 79 år siden og her
er vi stadig beliggende på trods af, at stort set al byggeaktivtet foregår i Østjylland og på Sjælland. Men de
vestjyske rødder stikker dybt og vi yder stor støtte til
lokalområdet.
Hvert år ydes der økonomiske tilskud til idrætsforeninger, kulturarrangementer, ældreklubber, forårsmesser
og sportsstævner. Sidst har vi ydet økonomisk støtte,
så det lokale plejehjem kunne købe en ny bus. Disse
sponsorater giver ikke resultater på bundlinjen, men de
giver os en god fornemmelse af at give lidt tilbage til det
område, hvor vi kommer fra.
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KATRINEBJERG, AARHUS N.

111 UNGDOMSBOLIGER

Bæredygtighed

Adresse:

Paludan-Müller Vej, 8200 Aarhus N.

Udføres:

2019-2020

Projekttype: Totalentreprise
DGNB Guld projekt

Bæredygtighed har i det danske samfund i 2019 været et af de temaer, som har fyldt mest. Vi har kunder, hvor det
ikke fylder noget i hverdagen, og vi har kunder, hvor det er et afgørende parameter. Det er nok meget karakteristisk
for samfundet. Der skal lige smages på, hvad bæredygtighed er for noget.

Bæredygtigt byggeri
JCN Bolig er aktuelt godt i gang med at indhente erfaringer på bæredygtigt byggeri. Byggeriet af kollegiet
Katrinebjerg i Aarhus skal certificeres med Guld
DGNB, som er en standard indenfor bæredygtighed.
På den måde starter vi hårdt ud med bæredygtighed.
Projektet er fulgt op med endnu et DGNB projekt i
Aarhus. Aktuelt er projektet Lisbjerg for NREP ved at
skyde op af jorden i Aarhus-forstaden.

Byggeriet ligger på en central placering på Katrinebjerg med facade med Paludan Müllers Vej og
med Storcenter Nord som nærmeste nabo. Huset
er moderne indrettet med ungdomsboliger placeret
omkring centralt placerede fælleskøkkener/opholdsarealer.

JCN Bolig er således tryg ved at indgå i nye projekter
målrettet bæredygtighed. Det giver helt sikkert nogle
andre måder at sammensætte byggeriet i forhold til
både materialer og byggemetoder.
Her stopper fokusset på bæredygtighed dog ikke.
Emnet har også påvirket vores medarbejdere i deres
egne tanker og handlinger. Vi anvender derfor ikke
mere vandflasker, men det gode vand fra vandhanen.
Vi koordinerer samkørsel mellem kontorer og byggepladser. Vi har indført samarbejdsaftale med leverandør af Aura El, der sammen med JCN Bolig giver
mulighed for dele-elbiler ved boligprojekter. Generelt
er bæredygtighed et emne, der løbende får mere og
mere fokus på mange fronter.
JCN Bolig har en holdning til bæredygtighed og har
aktuelt fokus på, hvordan det skal videreudvikles i virksomheden.

Projektet omfatter opførelse af 111 ungdomsboliger
med tilhørende fællesarealer på i alt 4360 m2.

Projektet fremstår som et terrassehus på 4 og 5
etager med facader af teglspån, med sekundære
arealer på terrasserne med træbeklædning. I
parterre-etagen er der etableret cykelparkering
samt øvrige fællesfunktioner.
Projektet skal certificeres efter DGNB Guld.

MADE IN AARHUS, LISBJERG

215 RÆKKEHUS OG ETAGEBOLIGER
Adresse:

Elmehøjen 1, 8200 Aarhus N.

Udføres:

2020-2022

Projekttype: Totalentreprise, i alt ca. 18933 m²
DGNB Guld projekt

Projektet er udarbejdet som en helhedsorienteret
vision for en bebyggelse, der tager udgangspunkt
i Aarhus Kommunes målsætning om et tæt byområde med varierende bebyggelser og byrum. Den
ambitiøse vision er at skabe en bydel, som går forrest med bæredygtige initiativer, der udnytter ressourcerne bedst muligt.
Byggeriet opføres som 12 hus-klynger bestående
primært af to bolig stænger. Der etableres Tagpap/
grøn bevoksning på tagene, med integrerede solceller.
Bebyggelsen fremstår med en variation af facadematerialer Tegl, Metal/skiffer og Træ i en kombination af
nye certificerede produkter og upcyclede materialer.
Projektet skal certificeres efter DGNB Guld.
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Ungdomsboliger
202 KOLLEGIEBOLIGER, 8374 KVM.
Adresse:

Åbyvej, 8230 Åbyhøj

Udført:

1.9.2016 - 1.7.2018

Projekttype: Hovedentreprise

ÅBYKOLLEGIET, ÅBYHØJ
38

Ungdomsboliger
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Ungdomsboliger
275 STUDIEBOLIGER, 8300 KVM.
Adresse:

Helsinkigade, København

Udføres:

16.12.2019-15.11.2021

Projekttype: Totalentreprise

HELSINKIGADE, NORDHAVNEN
40

Umeus Studieboliger
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Ungdomsboliger
319 UNGDOMSBOLIGER, 9700 KVM.
Adresse:

Olof Palmes Allé

Udføres:

01.03.2021-15.12.2022

Projekttype: Totalentreprise

JOURNALISTEN, AARHUS
42

Ungdomsboliger
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Tæt/lav boliger
280 FERIEBOLIGER
Adresse:

Søndervig Feriepark

Udføres:

2020-2020

Projekttype: Totalentreprise

SØNDERVIG FERIEPARK
44

Tæt/lav boliger
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Referencer - Tæt/lav boliger
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Tæt/lav boliger
50 FAMILIEBOLIGER, 6930 KVM.
Adresse:

NYE, 8200 Aarhus N

Udført:

1.8.2017 - 1.4.2019

Projekttype: Hovedentreprise

NYE, AARHUS N
46

Tæt/lav boliger
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Stolthed
Vi vil gerne, at vores medarbejdere føler stolthed og ansvar for deres arbejde, arbejdsplads og kolleger.

JCN Bolig A/S

JCN Bolig er en spændende arbejdsplads,
med dygtige kolleger og en teamånd,
hvor man hver dag glæder sig til
at kommer på arbejde!
Mikkel Friis
JCN Bolig

“ Ved trivselsundersøgelsen svarede 92% af vore
ansatte, at de føler de gør en forskel på arbejdspladsen ”
Det gør vi blandt andet ved at samles til rejsegilder,
hvor bygherre og arkitekter takker håndværkerne for
veludført arbejde. Vi kommunikerer det ud til alle, når
vi har afleveringer på et byggeri og når bygherren giver
ros tilbage. Vi fortæller åbent om vores regnskaber
og tilfredsstillende resultater. I det hele taget bruger
vi mange ressourcer på at holde de ansatte orienteret
om, hvordan det går både hvad angår økonomi og
byggerier.

Vi ønsker, at alle medarbejdere føler sig som en vigtig
del af en større enhed og arbejder til stadighed på
at trække alle tættere på hinanden på tværs af faggrupper og afdelinger, uanset om man er timelønnet
eller funktionær.
Vi forsøger at finde de gode historier, som let bliver
overset i en travl hverdag. Kollegaen, der yder en ekstra
indsats og træder til og hjælper andre, bygherren som er
tilfreds etc. Det kommunikerer vi ud til alle i JCN Bolig.
Arbejdsglæde er en følelse og den er forskellig fra person til person. Arbejdsglæde er en af de tre vigtigste
kilder til livsglæde. Som chef og arbejdsgiver kan man
skabe rammerne, som gør det nemt for medarbejderne
at være glade. Men det vil altid være medarbejderens
eget ansvar at opnå arbejdsglæde.

Som kollega har man et stort medansvar for, om andre
føler arbejdsglæde. Studier viser, at den største kilde
til tabt arbejdsglæde kommer af brok fra kolleger.
Glade kolleger giver glæden videre, glæde skaber
energi og man kan sagtens have det sjovt og være
seriøs på samme tid.
Vi tilstræber, at vores medarbejdere ikke bliver overbebyrdede med arbejde, men i perioder er der pres
på. Her er det ekstra vigtigt, at man føler sig godt tilpas på sit arbejde. Stress kommer ikke nødvendigvis
af for meget arbejde, men mere af at have det skidt,
mens man arbejder.

Arbejdsglæde kommer ikke kun af løn, bonus, titler og
frynsegoder. Det kommer af resultater og gode relationer.
At man udfører et stykke arbejde man er stolt af og at
man får anerkendelse af både kolleger og chefen.
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Etageboliger
128 FAMILIEBOLIGER, 13540 KVM.
Adresse:

Søtoften, Skanderborg

Udføres:

2018-2020

Projekttype:

Totalentreprise

OVENVANDE, SKANDERBORG
50

Etageboliger
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Referencer - Etageboliger
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Etageboliger
111 FAMILIEBOLIGER, 10000 KVM.
Adresse:

Rabalderstræde, Roskilde

Udføres:

01.06.2019-2021

Projekttype: Totalentreprise

FREKVENSEN, ROSKILDE
52

Etageboliger
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Etageboliger
164 FAMILIEBOLIGER, 13300 KVM.
Adresse:

Lokesvej, 8230 Åbyhøj

Udføres:

1.5.2016-1.11.2017

Projekttype: Totalentreprise

LOKESVEJ, ÅBYHØJ
54

Etageboliger
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JCN Bolig A/S

Renovering
101 FAMILIEBOLIGER, 8880 KVM.
Adresse:

Gudrunsvej 38-46, Brabrand

Udføres:

2017-2018

Projekttype: Totalentreprise

GELLERUP B4, BRABRAND
56

Renovering
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Information
Information skal ud i alle led i virksomheden fra ledelse til medarbejdere
og fra kolleger til kolleger. Via en bred vifte af kommunikationsmedier
sikrer vi at nå rundt til alle og fremmer en transparent kultur.

Transparent kultur i virksomheden
Når vi kommunikerer med vores medarbejdere, bruger
vi mange forskellige platforme for at nå rundt til alle.
Nogle håndværkere er ikke så meget for at bruge
mails og får dem ikke læst. Alle er i besiddelse af en
smartphone og vi har derfor oprettet en lukket gruppe
på Facebook, hvor det kun er JCN Bolig’s ansatte,
der kan blive medlemmer. Facebook er let tilgængelig
- også for de medarbejdere, som har lidt svært ved at
læse. Siden kan bruges til: status fra byggerier, fejringer,
fødselsdage, bryllupper, børnefødsler, svendebrev,
konkurrencer, invitationer til rejsegilde, film, drillerier
og meget andet.
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Byggeweb
Vi har et samarbejde med ”Byggeweb”, så alle kan
tilgå det via en app på telefonen. Byggeweb skal sikre,
at alle altid har adgang til den nyeste opdatering på
en byggesag; tegning, deadlines mv. Vi kan desuden
anvende den til interne dokumenter, såsom APV, medarbejderhåndbog, sikkerhed og datablade.
TV-skærme
TV-skærme hænger på de tre kontorer i Aarhus, København og Vildbjerg samt i alle skurvognene. Informationer fra ledelsen opdateres løbende.
Mails
Funktionæransatte modtager mails, der indeholder
almen information fra adm., bogholderi, møder, fredagsfrokoster, nye ansatte mv. Udsendes efter behov.

Pressemeddelelser
Når vi får presseomtale, rundsendes det, samtidig med
at det lægges på JCN Bolig’s LinkedIn profil. Positiv
presseomtale er med til at give medarbejderne stolthed
over at se, at vi bliver positivt omtalt i medierne.
Sms
Bruges primært til de håndværkere, der ikke bruger
mail. Udsendes efter behov.
Stormøder
Stormøder afholdes 2 gange årligt. Her deltager alle
medarbejdere. Indholdet er typisk strategi, status, orientering om sikkerhed, status på byggerier, ordrebeholdning, pipeline og nyt fra marketing.
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Påskønnelse
JCN Bolig påskønner sine medarbejdere og deres arbejdsindsats.
Der er gode arbejdsvilkår, tillid og fleksibilitet samt studieture.

Fair løn og gode vilkår
Hos JCN Bolig har alle ansatte gode arbejdsvilkår. Der
er god løn, pension, sundhedsordning og andre goder
forbundet med jobbet.
Vi har valgt, at der er en temmelig ensartet lønpolitik
blandt funktionærerne, men der forekommer selvfølgelig individuelle reguleringer i forhold til arbejdsopgaver
og kompetencer. Håndværkerne har en ens grundløn
og arbejder oftest på akkorder, som kan udløse temmelig
store akkordudbetalinger.
Nogle gange er det kun det ekstraordinære og meget
synlige økonomiske resultat, der fremhæves. Men for
os er det i høj grad den stabile og store indsats som
vores medarbejdere yder for at få hverdagen til at
hænge sammen, der tæller.
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I byggebranchen sker der ofte uforudsete ting eller
forskydninger i forhold til planlægningen og vores medarbejdere er utrolig dygtige til at tilpasse sig de forhold, der byder sig. Det er den daglige indsats, som vi
gerne vil påskønne ved at sætte rammerne for byggebranchens bedste arbejdsplads.

Der afholdes også julefrokost for alle ansatte, og firmaet
sørger for at medarbejderne bliver kørt i bus frem og
tilbage. Til julefrokosten er der altid pakkeleg og her
må gerne være ”usportslig” optræden, når kampen
om pakkerne sættes ind. Et lille indslag, der altid får
smil og grin frem blandt deltagerne.

Der holdes juleafslutning, hvor alle får en julegave af
firmaet. Til dette arrangement har vi desuden tradition for at dele de indkomne julegaver fra leverandører.
Det sker ud fra den tanke, at vi er et team, som har
sikret og udført byggeopgaverne sammen. Lige fra de
første salgssamtaler til den sidste skrue. Derfor er det
naturligt at være fælles om gaverne fra vores leverandører. Delingen foregår ved gammeldags bankospil og
der kæmpes med næb og kløer om gaverne.

Som anerkendelse til medarbejderne for at de har
gjort et godt stykke arbejde, planlægger vi studieture.
Firmaet har nået sine budgetmål og det påskønnes.
Turene er en blanding af faglighed og fornøjelse.
Formålet er at styrke fællesskabet og stoltheden ved
at kunne fejre et godt stykke arbejde.
I det daglige er der ofte påskønnelse i form af, at firmaet
giver rundstykker, kage, is eller tænder grillen op på
byggepladsen.

61

Fundamentalt

Studieture
Studieture er blevet en dejlig tradition, som vi startede
på for flere år siden. Turenes udformning og længde
har varieret.
København 2017
I 2017 var vores håndværkere på en rigtig herretur til
København. Vi havde arrangeret et besøg og en rundvisning på et af de byggefelter, hvor vi snart skulle i
gang, nemlig Nordhavnen i København.
Men først startede turen med ”Guldkampen” mellem
København-Sønderjyske i Parken. Her blev håndværkerne forkælet i en SKYboks, hvor der var VIPbehandling før og under kampen. Efterfølgende stod
den på ølsmagning og middag hos et af byens berømte
mikrobryggerier. Trætte efter dagens strabadser
blev der overnattet på hotel i midtbyen.
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Sidste dag stod så i faglighedens tegn, hvor vores samarbejdspartner By & Havn gav en grundig orientering
og fremvisning af Københavns ”nye” bydel Nordhavnen.
Et område, som er under forvandling af en ambitiøs tilrettelagt byudvikling, som skal gøre det til et særdeles
attraktivt område.

JCN Bolig A/S

Barcelona 2017
Funktionærerne har i 2017 været på en 4 dages tur til
Barcelona. Det var et tæt, men alsidigt program, der var
lagt for turen. Vi havde hyret en guide, som sikkert førte
os igennem Barcelonas historie og guidede os rundt i
byen til alle de arkitektoniske perler. Vi besøgte en spansk
entreprenør, som udvikler, bygger og sælger boliger
i Barcelona-området. Det var meget spændende at høre,
hvordan de havde formået at opbygge en solid og hurtigt
voksende virksomhed på få år. Vi så også Gaudis imponerende bygningsværk La Sagrada Familia, som nu omsider ser ud til at blive færdig inden for de næste 9 år.
Sulten skulle også stilles og det spanske køkken er et
besøg værd. Vi besøgte vinbarer og tapasbarer, som
diskede op med masser af specialiteter.
Lørdag aften var vi så heldige at erhverve os billetter til
et lokalopgør mellem byens to forboldklubber Espanyol
og FC Barcelona.
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Gdansk 2019

Verona 2018
2018 var året, hvor vi første gang var afsted med alle
faggrupper samlet. 100 billetter blev bestilt og turen
gik til Verona i Italien. Første dag blev brugt på rejse
samt et enestående VIP arrangement hos Ferrari i
Modena. Her var det lykkedes os qua det store antal
deltagere at få Ferrari til at lave et eksklusivt arrangement, som man ikke har mulighed for at arrangere
som privatperson. Besøget hos Ferrari bestod bl.a. af
en tur i en Formel 1 simulator og at skifte dæk på tid,
som de professionelle.
Dag 2 gik turen videre mod Verona, hvor vi skulle
besøge en samarbejdspartner, som fremstiller fliser
og klinker i marmor. Efterfølgende tog vi på rundtur i
den smukke gamle by og dagen blev rundet af med et
besøg på en stor italiensk vingård, hvor de fortalte om
vine og italienske specialiteter. Aftenen blev tilbragt på
vingården med lokal mad samt musikalsk underholdning.
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Dag 3 afslapning og hjemrejse.
Det var en spændende tur at komme på, hvor alle kolleger var samlet på en gang og man kunne pleje relationer med alle faggrupper hos JCN Bolig. Så det er
en stor sejr for vores fællesskabsfølelse og teamånd.

I 2019 blev studieturen sammensat ud fra relationer
til samarbejdspartnere. Torsdag morgen mødte alle
medarbejdere ind hos Lalandia i Billund, hvor vi blev
testet i mange former for konkurrencer, teambuilding,
afsluttende med et informationsmøde inden afrejse fra
nærliggende Billund Lufthavn.

med Lech Wałensa i spidsen i starten af 80’erne udfordrede det kommunistiske styre og var med til at
ændre verden.
Lørdag middag var kursen igen sat mod Danmark, så
medarbejderne kunne nå at hygge med familien, inden
starten på en ny arbejdsuge. En studietur hvor firmaet
bød på de bedste kulinariske oplevelser Gdansk
kunne tilbyde.

Destinationen var Gdansk i Polen, hvor folk fra Rationel
Vinduer var rejst med for at vise virksomhedens imponerende fabrik frem for os. En spændende virksomhed hvor produktionen er strømlinet og effektiviseret til
at levere det velkendte varemærke.
Herudover bød turen på besøg i KZ-lejr, hvor rundvisningen med lokale guider gav stof til eftertanke og
mindede os om den hårde skæbne Polen i sin tid var
udsat for med store spændinger fra nabolandene,
som historisk var med til at forme Polen til det land
det er i dag.
Introduktion til Polens mørke historie med både tysk og
russisk undertrykkelse blev yderligere klart da vi efterfølgende besøgte Gdansk skibsværft, hvor Solidaritet
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Personaleforening

Svendebrev

Medarbejdertøj

Vi har en personaleforening som alle indbetaler kr. 50,- til
hver måned. Medarbejderne vælger selv, hvem der
sidder i udvalget, som består af 4 medarbejdere
og det er suverænt disse 4, der bestemmer hvilke
arrangementer foreningen afholder. Udover sociale
arrangementer giver foreningen gaver i div. anledninger og har desuden tradition for at køre med en
gavmild pakkekalender i december måned.

Når en af vore lærlinge bliver udlært, besøger vi uddannelsesstedet efter fagprøven. Som regel er formanden, svenden der har stået for oplæring samt
nærmeste kolleger tilstede. De deltager desuden i
svendefest på skolen.

JCN Boligs medarbejdere bliver alle tilbudt medarbejdertøj med logo. Der er oprettet en webshop, hvor man
selv kan bestille tøj efter behov. Der er oprettet tre
kategorier, hvor tøjet er tilpasset til hhv. tømrere, betonog elementmedarbejdere og funktionærers behov.

Tillid og fleksibilitet

Det dækker både inde- og udebeklædning til forskellige vejrtyper. Det er desuden muligt at bestille sikkerhedsfodtøj.

Mærkedage
JCN Bolig fejrer når en medarbejder har rund fødselsdag og vi har specielt fokus på jubilæer, da vi er meget
glade for medarbejdere med stor ancinitet.
Det er netop erfaring vi bygger vores specialisering på
og det netop vores dygtige medarbejdere, der er fundamentet hos JCN Bolig. Det, der gør, at vi er specialister
i boligbyggeri.
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Det er vigtigt for os, at medarbejderne trives. Der skal
være balance imellem arbejde og privatliv. Hvis en medarbejder har behov for at gå tidligt eller møde senere,
kan det som regel lade sig gøre, når man har aftalt det
med dem, som det vil involvere.

Udover tøjet i shoppen får de medarbejdere, der deltager
i sportsarrangementer, løbetøj med firmalogo.

Mange af vores håndværkere er ”ude-læggere” og
ønsker derfor kun at have en 4-dages arbejdsuge,
så de kan holde lang weekend med familien. Det kan
fint lade sig gøre, når blot det er aftalt med de øvrige
håndværkere på pladsen.
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Videreuddannelse

Det lå ikke lige i kortene, at jeg skulle tage
en lederuddannelse. Det er krævende,
men også givende at sidde på skolebænken

Vi vil gerne sikre os, at vore medarbejdere udvikler sig og erhverver sig nye
kompetencer. Det er vigtigt, at vores medarbejderne føler, at de udnytter
deres færdigheder.

Tid til uddannelse
Tid er ikke det, der er mest af hos JCN Boligs byggeledere – alligevel er de gået i gang med Byggeriets
lederuddannelse. Hans Eriksen og Jørgen Kiel har
begge en travl arbejdsuge, der oftest ender et godt
stykke over 40 timer. Derudover bruger de en del af
deres fritid på at gennemføre uddannelsen. “Men det
er sliddet værd”, siger de samstemmende. ”Allerede
nu kan vi bruge det i vores hverdag”.
Da Hans Eriksen i 1998 startede som tømrer hos JCN,
lå det ikke lige i kortene, at han en dag skulle tilegne sig
en lederuddannelse. ”Det fysiske arbejde har altid tiltalt
mig, og jeg kunne på daværende tidspunkt ikke forestille mig et mere stillesiddende job. Jeg var rigtig glad
for tømrerarbejdet og da jeg i 2001 blev tilbudt at blive
tømrerformand, sagde jeg straks ja,” siger Hans Eriksen.
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Hans Eriksen
Projektering

”De næste mange år som tømrerformand udviklede
min lyst og evne til at lede andre i byggeriet. I 2014
blev jeg forfremmet til byggeleder og sagde goddag
til en arbejdsdag, som var markant anderledes end
tidligere. Nu ligger størstedelen af min arbejdsdag på
det administrative med indkøb, planlægning, kontakt
med underleverandører og projektstyring, men det er
stadig en kæmpe fordel for mig at have en mangeårig
erfaring med tømrerarbejdet.

”Selv om jeg nu i praksis har fungeret som leder et par
år, er det rart at få noget teori og nogle ledelsesværktøjer med som jeg kan drage nytte af i det daglige”
slutter Hans Eriksen.

Da JCN Bolig tilbød at ville finansiere min uddannelse,
og ovenikøbet gav mig mulighed for at følge undervisningen i dele af min arbejdstid, slog jeg til og det har
jeg ikke fortrudt. Det er krævende og man skal nogle
gange lige finde et ekstra gear frem, når man efter en
lang arbejdsuge skal lave lektier i weekenden. Men
heldigvis møder jeg forståelse fra familien, så også der
har jeg opbakning,” siger Hans.

Jørgen Kiel har tidligere siddet i samme jobfunktion
som Hans Eriksen og går på samme hold på uddannelsen. Han er enig i, at det er vigtigt at der er opbakning
både fra arbejdsgiver og på hjemmefronten, når man
skal planlægge en uddannelse oveni det almindelige
arbejde.

”Vi forventer at blive bedre ledere og at vi får nemmere
ved at løse de problemer, vi stilles overfor i hverdagen
og så vil det selvfølgelig give os bedre karrieremuligheder efterfølgende” vurderer Jørgen Kiel.

”Det er en stor fordel, at vi kan følges ad i hele forløbet”
siger Jørgen Kiel. ”Det er rart at kunne diskutere opgaver og teorier med hinanden efterfølgende og støtte
hinanden i uddannelsen”.

Selv om vi har samme job, opfatter vi ikke nødvendigvis tingene ens” supplerer Hans Eriksen, ”Ligesom at
vi ikke sidder med de samme udfordringer hver dag.
Dagen på en byggeplads er temmelig uforudsigelig
og ofte står vi med komplekse problemstillinger. Jeg
syntes det bedste ved uddannelsen er, at den give
mig nogle værktøjer, som jeg kan bruge til at løse de
daglige udfordringer og de langsigtet opgaver, vi har
på en byggesag.”
Selv om uddannelsen er tilpasset byggebranchen,
så er der stor forskel på den baggrund de forskellige
deltagere kommer med og dermed har de forskellige
forventninger og kompetencer. Det, der er nyt for den
ene, er måske dagligdag for andre og derfor er det en
stor fordel for os, at vi har kolleger med på holdet, så
vi kan koble de forskellige teorier sammen med vores
arbejde og dermed sammenligne med konkrete hændelser og situationer. ”
“Hvis jeg har en udfordring med en opgave, er det rart
at kunne sparre med Hans”.
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Omsorg
Vi prøver at hjælpe medarbejderne til at balancere arbejdsliv og privatliv. JCN Bolig støtter medarbejderne i særlige
situationer - herunder ved en personlig krise, sygdom i familien etc. Mangfoldighed på arbejdspladsen er vigtig.
Vi ønsker ikke, at alle medarbejdere skal være ens.

Balancen mellem arbejdsliv og privatliv
Som udgangspunkt har medarbejderne hos JCN
Bolig faste arbejdstider. Det er nødvendigt, da rigtig
mange af vores samarbejdspartnere skal kunne regne
med, hvornår vores byggepladser er bemandede og
hvornår vores projektledelse og administration er til
rådighed. Når det så er sagt, er der stor fleksibilitet
indbygget i arbejdsdagen. Nogle har lidt forskudte
mødetider, nogle håndværkere arbejder på 4 dages
uger, mens andre tilrettelægger efter behov.
Så længe man husker at aftale med de kolleger og
samarbejdspartnere, der er afhængige af at kende
vores kalendere, er der stor fleksibilitet.
Vi ønsker, at alle medarbejdere holder nogle ugers
sammenhængende ferie i juli/august måned. Vi har
stor respekt for, at ferieplanerne skal kunne tilpasses
familien. Vi trækker veksler på vores ansatte igennem
en arbejdsdag med tempo, og derfor skal vi som
arbejdsgiver også være klar til at drage omsorg om et
godt familieliv. Her er ferie meget vigtigt for de flestes
vedkommende.
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Der er fra ledelsens side stor opmærksomhed på medarbejdernes trivsel. Hvis der i perioder er meget overarbejde og en kollega begynder at ”blive lidt slidt”, er
der fokus på om vi kan omstrukturere, så vi kan hente
hjælp internt.
Hos JCN Bolig er det muligt at have en hjemmearbejdsplads, så man lejlighedsvis kan arbejde hjemmefra. Vi
er dog lidt forsigtige med at indføre det hos alle, fordi
vores erfaring viser, at nogle medarbejdere kan have
svært ved at administrere det, når fritid og arbejdstid
flyder sammen.
Det resulterer let i at, der arbejdes alt for mange timer
og at man ikke kan slippe arbejdet og ”koble af”. De
ansatte opfordres aktivt til at få et sundt forhold til
mobiltelefon og den bærbare PC. Hvad er nødvendigt
nu, og hvad kan vente til næste arbejdsdag …

Hjemmearbejdsplads

Støtte i svære tider

Hugo Møller, som arbejder med kalkulation for vores
egenproduktion, har en hjemmearbejdsplads som lejlighedsvis kan benyttes. Hugos mor var svagelig og afhængig af hans hjælp. Det betød, at han ofte var nødt
til at køre midt på dagen for at hjælpe ved lægebesøg,
medicin eller andet. Da han har en halv times kørsel
til og fra morens bopæl, gav det en masse spildtid.
Hugo har derfor selv ønsket muligheden for at kunne
arbejde hjemme de dage, hvor han må afbryde sin
arbejdstid.

Både fra ledelsen og fra kolleger er der støtte at hente,
hvis en medarbejder havner i en svær situation. Det
kan være, man kan give medarbejderen lidt mindre
ansvar i en periode. Det kan være, at medarbejderen
har oplevet en sorg og derfor har brug for nogle ekstra
fridage til at bearbejde det eller det kan være noget
helt tredje.

”Det giver meget mere ro på min hverdag, at jeg har
den fleksibilitet og jeg er glad for at kunne gå uden at
føle dårlig samvittighed” siger Hugo Møller.

Desuden kan man altid aftale en samtale med sin
nærmeste leder. Samtaler foregår fortroligt og her kan
man tale om bekymringer/problemer af både privat og
arbejdsmæssig karakter.
Vi har en medarbejder, der tidligere har haft det svært
pga et misbrug. Her har firmaet hjulpet med samtaler,
og arrangeret hjælp med professionelle. Desuden har
vedkommende haft en aftale med formanden omkring
indtagelse af antabus på arbejdspladsen.
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Forskellige persontyper skaber dynamik
i en gruppe og det tillægger vi
større betydning end alder og køn
Klaus Kallesøe
JCN Bolig

Midlertidig jobfunktion
Da vi er en virksomhed, hvor man arbejder i projekter,
kan arbejdspres og arbejdstid variere meget. Der er
deadlines, der skal holdes og uforudsete ting kan altid
dukke op i et byggeri eller en renovering. Det betyder,
at det nogle gange kan give stress i større eller mindre
grad under et byggeforløb.
Når en medarbejder føler sig presset, prøver vi, om vi
kan omstrukturere bemandingen på sagerne, så vi kan
beholde ekspertisen på projektet og samtidig tage lidt
af presset med assistance fra kollegerne.
Vi har en medarbejder, som blev ramt af stress. Han
tog selv kontakt til ledelsen og fortalte, at det kneb
med at sove om natten, koncentrationen var væk og i
det hele taget havde han det rigtig skidt.
Vi fik straks kontaktet en psykolog med speciale i
stress, hvor han begyndte i samtaleterapi. Samtidig
aftalte vi, at han skulle holde fri i en periode på ca
6 uger. Sideløbende med psykologsamtalerne havde
han samtaler med chefen hver uge.
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Da han var i bedring, aftalte vi, at han skulle vende
tilbage til jobbet på deltid. Ikke til samme job, men i en
midlertidig funktion i en anden del af firmaet, så han
kunne komme stille i gang uden at der fulgte ”gamle
spøgelser” med. Det er forløbet så fint, at han nu stille
og roligt arbejder sig hen imod at kunne betræde sin
tidligere stilling igen.

Vi har stor aldersspredning på vores medarbejdere
og det virker fantastisk at kombinere erfaring med
nytillærte kompetencer og iver efter at lære. Vi har
altid unge under uddannelse i praktik - typisk har vi
3-4 praktikanter pr. semester, som kommer 20 uger
ad gangen.

Mangfoldighed

Vi har ansatte med anden etnisk oprindelse end
dansk. Det giver nogle gange nogle udfordringer, men
det beriger også vores hverdag. Forskelle i kultur og
religion kræver nogle gange specielle hensyn, men alt
kan løses. De lærer af os og vi lærer af dem.

JCN Bolig sætter stor pris på mangfoldighed og er
åbne for at tage medarbejdere i flexjob. Vi har i gennem årene haft flere flexjobbere og har i øjeblikket en
flexjob-ansættelse. Desuden har vi ansat en tidligere
medarbejder, der gik på pension, som alt-mulig-mand
5-10 timer ugentlig.

Lige for tiden arbejder vi på at renovere et ghettoområde i Aarhus. Renoveringen betyder megen dialog
med beboerne, som for en stor del kommer fra andre
lande end Danmark. Beboerne skal genhuses og har
selvbestemmelse på omfanget af renovering i deres
lejligheder.

Det er rart, at vi kan omstrukturere og derved imødekomme medarbejdernes ønsker.

Der er religiøse hensyn, der skal tages, når der f.eks.
skal håndværkere ind i en lejlighed, hvor der er kvindelige beboere. Det skal varsles i god tid og man skal sikre
sig, at beboerne forstår, hvad man siger og hvorfor.
Trosmæssigt spænder vi også over flere områder; vi har
aktive kristne, katolikker og muslimer. Det giver en god
balance i virksomheden, at vi ikke alle er ens. Vores
medarbejdere kommer fra forskellige baggrunde og
med forskellige kompetencer.
Ved at have en nuanceret medarbejderstab er vi godt
rustet til de mange forskellige opgaver, vi stilles overfor. Som totalentreprenør møder man rigtig mange
faggrupper, arkitekter, ingeniører og myndighedsfolk
og her er vores mangfoldighed klart en styrke. Når vi
ansætter funktionærer, laver vi en DISC profil på dem,
så vi kan se, hvordan deres personlighed passer ind i
arbejdsgruppen.

Da byggebranchen er meget mandsdomineret, har vi
ikke en ligelig fordeling blandt mænd og kvinder. Dette
skyldes ikke uvilje, men simpelthen, at der er for få
kvinder, der er uddannet i branchen.
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Fejring
Det er vigtigt at fejre vores successer. Vores successer er skabt i
fællesskab og det er derfor højt prioriteret, at alle er med til fejringer. At
fejre noget sammen forstærker følelsen af fællesskab og sammenhold.

Mange fejringer
Vi fejrer mange ting hos JCN Bolig. Der findes mange
lejligheder til at medarbejderne samles og fejrer en
begivenhed. Det er vigtigt for JCN Bolig, at personalet
hygger sig sammen og kan lave sjov med hinanden.
Fejringer kan opstå spontant, så vi lige samles omkring et glas, rundstykker, grillpølser eller andet. Det
kan også være inviteret og planlagt på forhånd.
Alle runde fødselsdage bliver skrevet på vores lukkede
Facebook gruppe, det samme gør familieforøgelse,
bryllup eller lignende.
Desuden inviteres kolleger til grillpølse og øl/vand. Det
afholdes en eftermiddag efter fyraften.

Fejringer kan fx. være:
• Vundne licitationer
• Første spadestik
• Rejsegilde
• Milepæle i et byggeri
• Runde fødselsdage
• Bryllup
• Familieforøgelse
• Sølvbryllup
• Højtider
• Svendebreve
• Afsluttet regnskab
• Jubilæer m.v.

75 års jubilæum

Fejring af vundne ordrer

Da JCN Bolig i 2016 havde 75 års jubilæum, blev
der holdt en stor fest for personalet med ægtefæller.
Der var arrangeret festmiddag og underholdning. Alle
blev hentet og bragt i busser. Efter at have indtaget
en udsøgt menu, havde vi besøg af et mobilt casino,
som kom med roulette og blackjack borde.

Det er en fast tradition, at det markeres, når vi lander
nye ordrer, vinder licitationer eller projektkonkurrencer.
Nogle gange fejres det med kage og andre gange
med et glas.

Alle deltagere fik udleveret et antal jetoner, og så skulle
den bedste gambler naturligvis kåres med fine præmier.
Derefter spillede et band op til dans og aftenen sluttede
af med en pølsevogn, som sørgede for ristede frankfurtere til natmad. Et rigtig fint arrangement.

Som her, hvor vi til et fællesmøde, netop havde vundet
et stort prestigeprojekt i Aarhus og derfor havde købt
bobler til hele personalegruppen.
Det er medarbejdernes indsats, som vi gerne vil
påskønne ved at drikke en skål for veludført arbejde.

i 2021 kan vi med stolthed fejre 80 års jubillæum.
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