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På forkant med arbejdsglæden
I Køge Kommune mener vi det, når vi siger, at vi er på forkant med fremtiden. Vi
ønsker at udvikle, at tænke nyt og at give
frihed under ansvar til vores medarbejdere. Vi tror på, at arbejdsglæden vokser, når
vi sammen arbejder for at skabe de bedste
resultater og den bedste service for vores
borgere.
Derfor er vi også stolte over nu at kunne
præsentere Køge Kommunes rekrutteringsog fastholdelsesstrategi. Strategien bygger

på et stærkt fundament af inddragelse, og
er et supplement til det personalepolitiske
grundlags pejlemærker og værdier. Den er
blevet til gennem input fra ledere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter,
Hoved MED-udvalget og naturligvis medarbejderne. Den fortæller os, hvad der betyder noget for vores medarbejdere, når de
går på arbejde.
Arbejdsglæde kommer gennem muligheden for at udføre sin faglighed og være
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stolt af sit arbejde. Den bliver skabt gennem anerkendelse, medbestemmelse og en
klar forståelse af opgaverne, og den lever
i faglige fællesskaber. Alt sammen noget,
vi skal arbejde med i Køge Kommune. Den
enkelte arbejdsplads har et ansvar for at
skabe et arbejdsmiljø, hvor medarbejderne
trives, har lyst til at blive og udvikle sig,
og hvor kommende medarbejdere har lyst
til at søge arbejde. Det skal rekrutteringsog fastholdelsesstrategien hjælpe til med.
En væsentlig del af det er at få udarbejdet

•

Offensiv branding og professionel
rekruttering

•

Nærværende ledelse

•

Match mellem faglighed og kerneopgave

•

Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse

•

Anerkendende kultur

•

Stærke fællesskaber

handleplaner, som helt konkret beskriver
hvilke tiltag, den enkelte arbejdsplads vil
fokusere på.
Med denne strategi har vi et godt fundament
for arbejdsglæde, rekruttering og fastholdelse i Køge Kommune. Sammen skaber vi en
god arbejdsplads med et stærkt fællesskab.
Kommunaldirektør Peter Frost og
næstformand for Hoved MED-udvalget
Karsten Stegmann
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Offensiv branding og
professionel rekruttering
Rekruttering af dygtige og engagerede
medarbejdere er afgørende for løsningen af
Køge Kommunes kerneopgaver. Vi skal udnytte vores position som regionalt kraftcenter og være det oplagte valg for kommende
medarbejdere. Det sikrer vi gennem en aktiv branding af Køge Kommune som en attraktiv arbejdsplads. Vi fortæller både om
vores udviklingsprojekter og om de nære
historier fra hver enkelt arbejdsplads.

Vores rekruttering af nye medarbejdere er
professionel, og vi arbejder systematisk
med alle led i den gode rekrutterings- og
introduktionsproces.
Vi har fokus på at rekruttere kommende
medarbejdere allerede under deres uddannelse og arbejder aktivt med at tiltrække og
uddanne elever og studerende.
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Nærværende ledelse
Nærværende ledelse er en forudsætning
for trivsel og den bedste opgaveløsning, og
har stor indflydelse på fastholdelse. Derfor
skal alle medarbejdere opleve, at deres
nærmeste leder har indblik i og forståelse
for medarbejdernes dagligdag og trivsel.
Behovet for ledelse opleves forskelligt
blandt vores mange medarbejdergrupper.
Derfor er en væsentlig del af nærværende ledelse, at lederen kan tilpasse sit le-

derskab til medarbejdergruppens behov og
områdets kerneopgave.
Køge Kommunes ledere er bindeled mellem
de rammer og den udvikling, som hvert arbejdsområde gennemgår, og medarbejderne. Det stiller krav til, at vores ledere er
tydelige i deres kommunikation og kan lede
medarbejdernes vej gennem forandringer
af kerneopgaven.
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Match mellem faglighed og
kerneopgave
I Køge Kommune skal der være et match
mellem de kerneopgaver, vi løser, og den
faglighed, vi har og udvikler. Det sikrer dels
den bedste kvalitet i opgaveløsningen og
dels, at medarbejdernes faglighed kommer
i spil, så det giver mening for både medarbejderne og Køge Kommune.
Læring, udvikling og faglige prioriteringer
er et fælles ansvar mellem ledelse og medarbejdere og er en fast del af arbejdet med

at sikre et kontinuerligt match mellem den
enkeltes faglighed og organisationens kerneopgave.
Vi udnytter de mange muligheder, der er i
at være en stor organisation med mange
forskellige typer af arbejdspladser. Vi skaber muligheder for naturlig jobudvikling og
synliggør karriereveje i organisationen. Det
sikrer, at vi er i stand til at fastholde vores
dygtige medarbejdere.
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Fleksibilitet i
arbejdstilrettelæggelse
Der sker en konstant udvikling i de opgaver,
som løses af Køge Kommune, og medarbejderne er vigtige medspillere, når det gælder
nytænkning og udvikling. Sammen ændrer
vi vores arbejdsgange, når det giver mening og skaber større værdi for borgerne.
Vores medarbejdere befinder sig i forskellige livsfaser og kan, afhængigt af disse,
bidrage forskelligt til arbejdspladsen og
opgaveløsningen. Derfor involverer vi med-

arbejderne i tilrettelæggelse af arbejdsopgaver og arbejdstid med respekt for den
enkelte medarbejder og kerneopgaven.
Vi er opmærksomme på, at arbejdsmiljøet
har betydning for opgaveløsningen og tilrettelæggelsen af arbejdet på den enkelte
arbejdsplads. Vi arbejder derfor løbende
på at fremme et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø.
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Anerkendende kultur
I Køge Kommune er vi opmærksomme på
værdien af at anerkende hinandens indsatser i det daglige. I tråd med det personalepolitiske grundlag arbejder vi systematisk
på vores mange arbejdspladser med aner
kendelse af fællesskabet og den enkelte
medarbejder. Vi fejrer vores succeser og
deler de gode historier med hinanden.

Der skal være sammenhæng mellem det
ansvar, man som medarbejder påtager sig,
de resultater, man leverer og den lønudvikling, man oplever.
Vi er opmærksomme på, at andet end løn
har betydning for fastholdelse og trivsel, og
vi arbejder med at inddrage medarbejderne i hvilke tiltag, der har betydning for den
enkelte arbejdsplads.
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Stærke fællesskaber
Der ligger stor værdi i de tværfaglige og sociale fællesskaber, som findes på arbejdspladserne. Vi arbejder derfor systematisk
med at prioritere at skabe rum for at styrke
disse.
Når vi styrker det kollegiale fællesskab,
styrker vi arbejdsglæden, ansvarsfølelsen
og følelsen af tilhørsforhold. Samtidig lærer
vi hinandens fagligheder bedre at kende og
kan dermed understøtte en bedre opgaveløsning.

