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Mennesket kommer først hos Fink Byg 

Hos Fink Byg og Jacob Fink (t.h.)  

er der stort fokus på at skabe  

arbejdsglæde for alle medarbejdere. 

Foto: Tom Laursen 
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Fink Byg holder til på Koustrupmark i Lind og har 

35 medarbejdere ansat i øjeblikket.   

Foto: Tom Laursen 

Af Aske Visser Ottosen  aso@herningfolkeblad.dk

Jacob Fink er ikke helt som de andre i sin 
branche. 

Fælles skitur, halvårlige MUS-samtaler 
og sommerfest med de ansattes partnere 
og børn er ikke automatisk noget, man vil 
forbinde med et firma i byggebranchen. 
Men det er det i Jacob Fink og hans firma 
Fink Bygs tilfælde.

Fink Byg så dagens lys i 2006 og er 
siden blev udnævnt til Gazelle-virksomhed 
i 2015, 2016 og 2017, men det er ikke det, 
der er vigtigst for Jacob Fink. Hans med-
arbejdere skal først og fremmest have det 
godt og være glade for at gå på arbejde. 

- Vi fokuserer på mennesket og perso-
nen først og møder mennesker i øjen-
højde, før vi overhovedet kan overskue at 
gå i gang med noget som helst arbejde. 
Der er jo ikke nogen mennesker, som kan 
fungere, hvis de ikke kan fungere privat, 
forklarer Jacob Fink, da vi aflægger ham 
et besøg en sensommereftermiddag på 
tilholdsstedet i Lind.

Interesseret i mennesker

Noget af det, der lægges særlig stor vægt 
på i virksomheden, er sammenhængskraf-
ten mellem privatlivet og arbejdslivet, og 
ifølge indehaveren kræver det, at arbejds-
pladsen forstår behovene for den enkelte 
medarbejder, om det så er ekstra barsel 
eller en ekstra sygedag. 

Men hvorfor fylder det fokus så meget 
i virksomhedens profil? For Jacob Fink er 
det ganske simpelt:

- Jeg tror, det handler om, at jeg fra be-
gyndelsen har været lige så interesseret i 
mennesker, som jeg har været i håndværk. 
Jeg er ikke fuldstændig passioneret murer 
eller tømrer. Jeg er selvfølgelig vild med 
kloakrør, vvs og maskiner, men oven over 
det har det hele tiden været, at menne-
sker er lige så interessante, siger han.

Målinger og MUS-samtaler

Mens interessen i mennesker var et fokus 
i virksomhedens begyndelse, så var det 
store fokus på medarbejdernes arbejds-
glæde ikke direkte bevidst fra dag et. 

Det begyndte med, at Jacob Fink tog 
kontakt til Ledelsesrådgiveren, som er 
en selvstændig rådgiver med fokus på 
medarbejdertrivsel. Han har blandt andet 
introduceret virksomhedsindehaveren for 
»gais-målinger«, som bruges til at måle 
medarbejdernes arbejdslyst. 

Rådgiveren har også hjulpet Fink Byg i 
gang med MUS-samtaler, som hver med-
arbejder nu har to af om året. Derudover 
holdes der yderligere fire opfølgnings-
samtaler, som dog er af knap så formel 
karakter. De kan for eksempel godt tages 
hen over stilladset.

- MUS-samtalerne er ikke for at dunke 
hinanden oven i hovedet. Det er for at 
finde ud af, om de ansatte er glade for 

det, de laver, og hvordan vi kan gøre så de 
bliver mere glade for det eller fastholde 
glæden ved deres arbejde, lyder det fra 
Jacob Fink.

En indarbejdet kultur

Det har taget år at opbygge den kultur, der 
er hos Fink Byg, og når indehaveren livligt 
fortæller om virksomheden, er det også 
tydeligt at se, at han er stolt af den hver-
dag, medarbejderne har på byggepladsen.

- Det er en kultur, vi har indarbejdet, 
og jeg bruger også tid på at snakke med 
kulturbærerne. Der er jo 5-10 mand, der 
rigtigt er kulturbærere. Dem er jeg i rigtig 
tæt dialog med, så vi hele tiden ved, hvor-
dan vi opfører os, siger han.

Jacob Fink fortæller, at alle medarbejde-
re er trygge ved hinanden, og det gælder 
også i forholdet mellem den menige 
medarbejder og ham selv.

- Der er ikke nogen, der skal gå og sige: 
»Hov, nu kommer chefen.« Den er der 
slet ikke. Jeg kan en gang imellem opleve 
det mellem de ansatte, men det får vi ret 
hurtigt styr på, siger han med et smil.

Til rådighed for kollegaen

Foruden MUS-samtalerne, dialogen med 
kulturbærerne og et evigt vågent øje rettet 
mod alles ve og vel, går virksomheden 
også op i ikke-arbejdsrelaterede aktiviteter.

Alene i år har man været på skitur, ude 
at spille paintball, haft lerdueskydning i 

værkstedet, mooncar-kørsel samt som-
merfest, hvor de ansattes familier også var 
inviteret med.

- Familierne skal jo også forstå, hvad 
der laves her. Hvis man lige har mødt 
hinandens familier, kan man måske bedre 
forstå, hvorfor en kollegas barn nu er syg 
igen, forklarer Jacob Fink.

At der bliver lagt stor vægt på trivsel og 
et godt arbejdsmiljø er dog ikke ensbety-
dende med, at medarbejderne konstant 
kan tage sig alverdens friheder og arbejde, 
når det lige passer dem. Der er stadig 
regler og forventninger til, at tingene bliver 
gjort ordentligt. Jacob Fink lægger vægt 
på, at medarbejderne måles på, om de er 
til rådighed for deres kollegaer, når der er 
pres på.

- Man skal sørge for, at man er med 
i forhold til de ting, der er, og man skal 
være der for sine kollegaer og leve op til 
sin jobbeskrivelse. Det er klart, at man  
bliver målt på, hvis man ikke er der gang 
på gang, påpeger virksomhedsindehave-
ren.

Jacob Fink er udmærket klar over, at Fink 
Byg nok skiller sig ud fra de fleste andre 
virksomheder i håndværksbranchen og 
det, han betegner som »skurvognshierarki 
og skurvognshumor«. Mens mange andre 
virksomheders primære fokus er godt 
håndværk, kommer medarbejdernes ve 
og vel altså først hos virksomheden med 
base i Lind.  

Fink Byg er ikke som så mange andre firmaer i håndværkerbranchen.  
Her kommer medarbejdernes ve og vel før selve arbejdet

Af Aske Visser Ottosen  aso@herningfolkeblad.dk

I den ene ende af vejen Koustrupmark i 
Lind står husene helt færdige, og de fleste 
af dem er beboet. 

I den anden ende er et par gravemaski-
ner i fuld gang, mens en håndfuld murere 
arbejder på en ydermur. De fleste på byg-
gepladsen arbejder for Fink Byg - et firma 
med stor fokus på medarbejdertrivsel.

Tid til kollegapleje

I et af husene er to unge elektrikere i gang 
med el-installationen. Den ene er 22-årige 
Martin Overgaard Jensen, som har været 
ansat i virksomheden i et år.

For ham betyder det rigtig meget, at han 
er ansat et sted, hvor der netop er fokus 
på, at alle medarbejdere skal have arbejds-
glæden i top.

- Det er jo fantastisk, at vi går sådan op i 
hinandens velvære. Byggebranchen kan jo 
godt være fuld galop fremad, men her ta-
ger vi også tid til at kigge på vores kollegaer 
og spørge, om det hele går godt, siger han 
i en kort pause fra elektrikerarbejdet i et af 
råhusene.

Martin Overgaard Jensen har på trods 
af sin unge alder været ansat andre steder 
end Fink Byg, men han har ikke været 
steder, hvor der er det fokus på trivsel, som 
der er hos firmaet i Lind.

- Der var ikke samme fokus, hvor jeg 
arbejdede før. Jeg vil ikke sige, at jeg har 
haft nogen dårlige arbejdspladser, hvad 
det angår, men det er det første sted, jeg 
har været, hvor man går så meget op i det, 
som vi gør her, smiler han.

Byggepladser er ofte mandsdominerede 
- Fink Bygs i Koustrupmarken er ikke nogen 

undtagelse - men på trods af det er der 
ifølge Martin Overgaard Jensen mulighed 
for at tale om de ting, der går en på.

- Vi får en snak om tingene, hvis der er 
noget, man synes, der presser på, fortæller 
han.

Ønsker i opfyldelse

Noget af det, Martin Overgaard Jensen 
bedst kan lide ved arbejdspladsen, er 
MUS-samtalerne samt de opfølgende sam-
taler. Her har den unge elektriker nemlig 
tidligere ytret ønsker, som han så også har 
fået opfyldt.

- Jeg var for eksempel inde og fortalte 
min chef, at jeg gerne ville lave noget mere 
intelligent boligbyggeri såsom smart-house. 
Og så gik der jo ikke engang en måned, før 
jeg kom til det, fortæller han, mens et smil 
breder sig i hele ansigtet. 

- Sådan noget motiverer mig helt vildt, 
når man får det, man gerne vil - selvfølgelig 
inden for rimelighedens grænser, griner 
han.

Tilfredshed all-around

Martin Overgaard Jensen kan sagtens 
huske dengang, han begyndte i virksom-
heden og hørte om det fokus, der var på 
trivsel. Han undrede sig faktisk lidt over, 
hvorfor man skulle sætte tid af til samtaler 
og sådan noget.

Det har dog siden ændret sig for den 
22-årige elektriker, der i dag trives med den 
måde, virksomheden fungerer på.

- All-around så er jeg rigtig glad for det, 
slutter Martin Overgaard Jensen og kaster 
blikket på en kontakt, som hænger ud 
af væggen med ledninger over det hele. 
Arbejdet skal også passes. 

ANSAT HOS FINK BYG:

- Det er fantastisk,  
at vi går op i hinandens velvære   
22-årige Martin Overgaard Jensen er glad for at være på en arbejdsplads, hvor man kan tale om tingene

Martin Overgaard Jensen  

har været ansat hos Fink Byg  

som elektriker i et år. Han er glad  

for det fokus, der er på trivsel.  

Foto: Tom Laursen  
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