
jobrevolutionen
Jeg vil være en positiv kollega
Jeg vil gøre alt for at møde positivt på job hver eneste dag. De dage hvor mit humør er 
mindre højt, fortæller jeg det til mine kolleger, for jeg ved, at de vil tage hensyn til mig.

Jeg lover, at jeg vil tage ansvar
Jeg vil hver dag holde et vågent øje med mine kolleger og være opmærksom på om 
stemningen er ok, og så vil reagere hensynsfuldt. Jeg kommer gerne med nye ideer for 
at gøre arbejdspladsen endnu bedre og sjovere. Jeg vil tænke ud af boksen. Når jeg får 
ny viden, så deler jeg med mine kolleger.

Jeg lover at jeg vil sprede glæde
Jeg vil smile, tale venligt, reagere med respekt, lytte imødekommende og uden at af-
bryde. Jeg vil indrage dem, der siger mindst og sørge for, at de også kommer til orde.

Jeg lover at være social 
Fælles forståelse og sammenhængskraft på tværs af afdelinger og ledelesniveauer er 
vigtige for mig og jeg vil gøre mit til, at vi alle taler sammen og så vidt mulig taler samme 
sprog.

Jeg tror på mig selv
Jeg yder det bedste jeg kan og jeg hjælper naturligvis andre, når jeg har tid og overskud.
Jeg er stolt over det jeg arbejder med, over mine kolleger, og jeg viser det gerne. Jeg ud-
fordre gerne mig til selv og søger selv mere viden om det, jeg er mindre sikker på.

Jeg siger tingene lige ud
Jeg gemmer ikke på noget, jeg er ærlig, jeg lader intet usagt og jeg tillader ikke slad-
der og bagtagelse. Jeg går ind for, berettiget kritik og at det bliver sagt det rette sted og 
med respekt. Jeg udviser altid fairness.

Jeg er mentor for nye kolleger
Jeg hjælper og støtter naturligt de mindre erfarne kolleger. Jeg giver dem moralsk op-
bakning og viser anerkendelse, når de gør jobbet godt. Jeg lytter og guider, også uden 
at de selv skal spørge om det.

Jeg holder orden på min arbejdsplads
Jeg rydder op efter mig selv og jeg hjælper med til, at vi har en pæn og ryddelig arbejd-
splads.
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