
MARGINS 18.75 mm

GRID 12 

GUTTER 7.5 mm

GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm

NEGATIVE LINES: 

THICK 2 pt

LIGHT 0.25 pt

POSITIVE LINES: 

THICK 2 pt

LIGHT 0.12 pt

PERSONALE-
POLITIK



Om denne pjece
Denne pjece gennemgår de vigtigste personalepolitiske principper på CBS. Den giver 
et indtryk af CBS som arbejdsplads og udtrykker de forventninger, som ledere og 
medarbejderne med rimelighed kan stille til hinanden og til samarbejdet.



CBS arbejder for at være blandt de bedste 
Business Schools i verden med forskning og 
undervisning på allerhøjeste niveau. 

Det stiller store krav til os som organisation, 
og derfor vil vi gerne skabe et internationalt 
miljø, der stimulerer til nytænkning, eks-
perimenter og originalitet. Vi forventer, at 
alle vore medarbejdere forholder sig åbent 
og aktivt til CBS’s opgaver og er med til at 
skabe de løsninger, som støtter CBS’ mål.

Vi lægger vægt på at have højt til loftet og 
anspore en åben debat på alle niveauer af 
CBS’ virksomhed. Vi vil være en attraktiv 
arbejdsplads, hvor alle bliver behandlet med 
respekt og tillid, hvor medarbejdernes evner 
til at nyttiggøre deres ressourcer på nye om-
råder understøttes, og hvor alle yder deres 
til at realisere målsætningen om at være et 

innovativt, globalt tænkende og mangfoldigt 
universitet.

Personalepolitikken omfatter en række per-
sonalepolitiske principper om :

 > Faglighed og kompetencer

 > Fleksibilitet og balance 

 > Samarbejde og ledelse

 > Sundhed og trivsel 

Personalepolitikken er en ramme, der ud-
fyldes i de enkelte afdelinger og institutter 
i dialog mellem ledelse og medarbejdere. 
Personalepolitikken skal være en levende del 
af organisationen med medarbejderne som 
aktive medspillere, hvor alle handler i ove-
rensstemmelse med de personalepolitiske 
principper. 

En inspirerende og attraktiv 
arbejdsplads



Copenhagen Business School ønsker at 
rekruttere og fastholde de bedst kvalifi-
cerede og mest talentfulde medarbejdere. 
Det stiller krav til os om vedvarende at 
arbejde på at skabe attraktive karriere- og 
udviklingsmuligheder og om kontinuerligt 
at stille ressourcer til rådighed for at skabe 
stærk faglighed og kvalitet. Det stiller krav 
både til medarbejdere og ledere om også 
at tage personligt ansvar. 
Den enkelte medarbejders udviklingsmu-
ligheder vil vi understøtte ved, at vi eta-
blerer et læringsmiljø, som fremmer viden-
deling, jobudvikling og samarbejdsformer 
som teams, netværk og projekter.

Gennem kompetenceudvikling i jobbet øn-
sker vi at bidrage til livslang læring for den 
enkelte medarbejder. Via faglig og personlig 
udvikling i jobbet får og skaber medarbej-
derne sig optimal mulighed for at håndtere 
nuværende og fremtidige arbejdsopgaver 
effektivt og tilfredsstillende for sig selv og 
for CBS. 

Ved tilrettelæggelse og implementering af 
kompetenceudvikling ønsker vi at give alle 
medarbejdere lige muligheder for at del-
tage i udviklingsforløb, herunder sørge for 
at tilrettelægge individuelle forløb, der tag-
er hensyn til familiemæssige forhold.

Som et vigtigt redskab til at understøtte 
faglighed, udvide kvalifikationer og kompe-
tencer afholdes der årlige udviklingssam-
taler.

Endelig bestræber CBS sig på at sikre, at 
medarbejderne fastholder deres konkur-
rencedygtighed på arbejdsmarkedet, og 
støtter medarbejdere i at komme videre 
i deres karriere, hvis der ikke længere er 
jobmuligheder på CBS. 

Faglighed Og kOmpetencer



Copenhagen Business School ønsker at 
skabe en arbejdsplads, hvor der er en 
tilfredsstillende balance mellem arbejdsliv 
og privatliv til gavn for både CBS og 
den enkelte medarbejder. Arbejdet bør 
tilrettelægges, så medarbejderens behov 
for fleksibilitet tilgodeses og afbalanceres 
under hensyn til opgavevaretagelsen.
 
Medarbejderes ønsker til arbejdsvilkår æn-
drer sig afhængig af livsfaser og person-
lige ambitioner, og vi bestræber os så vidt 
muligt at imødekomme medarbejdernes 
ønsker. 

Vi har en forpligtelse til at vise særlig hen-
syn over for medarbejdere i situationer, 
hvor medarbejdere har øget behov for 
fleksible løsninger for at kunne forene ar-
bejde og privatliv. Det gælder f.eks. under 
graviditet og barsel, for småbørnsforældre 
samt ved kriser eller langvarig sygdom i 
familien. Her vil der bl.a. være mulighed 
for nedsættelse af arbejdstiden, fleksibel 

tilrettelæggelse af arbejdstiden eller for lej-
lighedsvis at arbejde hjemme. Det samme 
gælder, hvis en medarbejder selv bliver 
ramt af sygdom. Vi ønsker ved sygefravær 
at bygge på gensidig tillid, omsorg og åben-
hed i erkendelse af, at sygdom kan ramme 
alle og i forskellig grad. 

Vi ønsker også at tage hensyn til medar-
bejdere, hvis sociale og helbredsmæssige 
forhold - midlertidigt eller permanent - 
kræver særlig tilrettelæggelse af arbejdets 
indhold eller stiller specielle krav til indret-
ning af arbejdspladsen.

FlekSiBilitet Og Balance



Copenhagen Business School ønsker et pos-
itivt arbejdsmiljø, hvor der er gensidig tillid 
til og respekt for hinanden, godt kollegaskab 
med åbenhed og en god omgangstone. Men 
også samarbejde og gode relationer mel-
lem medarbejdere og ledere og på tværs af 
institutter og afdelinger er med til at skabe 
trivsel for alle. 

Vi vil udvikle en arbejdspladskultur, der 
motiverer og engagerer medarbejderne i 
forhold til deres konkrete opgaver, men 
også får dem til at tænke og handle hel-
hedsorienteret og effektivt. 

Vi ønsker at skabe et internationalt orien-
teret arbejdsmiljø, hvor vi værdsætter for-
skelligheder og sikrer ligebehandling af alle 
medarbejdere, og som er præget af mang-
foldighed og tværgående samarbejde både 
internt, regionalt og globalt. Vi udruster 
alle medarbejdere med kompetencer til at 
arbejde i et internationalt miljø og herunder 
også med sproglige kompetencer.

Copenhagen Business School ønsker en le-
delseskultur, der skaber resultater men også 
rum for udvikling af medarbejdernes kom-
petencer og engagement. Vi lægger vægt 
på ledernes personaleansvar, så der skabes 
optimale muligheder for at håndtere og 
prioritere nuværende og fremtidige opgaver 
effektivt, professionelt og tilfredsstillende 
for medarbejderen og for CBS.

Vi vil sikre fortsat udvikling af ledelsesmæs-
sige kompetencer i bred forstand, og i den 
sammenhæng arbejder vi med kommuni-
kationsformer, som understøtter medind-
flydelse og medansvar i hverdagen for alle 
medarbejdere.

Organisations- og ledelsesformer er også et 
område, som vi arbejder løbende med på 
alle niveauer, så lederne er klædt på til at 
lede og arbejde i dynamiske miljøer, hvor 
grænser mellem opgaver, kompetencer og 
ansvar er under stadig forandring. 

SamarBejde Og ledelSe



Copenhagen Business School arbejder 
kontinuerligt på at være en attraktiv ar-
bejdsplads, og det indebærer ikke mindst, 
at medarbejderne fungerer og trives i et 
arbejdsmiljø, der fremmer tillid, engagement 
og arbejdsglæde. Ledelsen i de enkelte 
institutter og afdelinger har ansvaret for :

 > at skabe arbejdsforhold, hvor medarbej-
derne inddrages i det løbende arbejde 
med at udvikle et sundt og sikkert 
fysisk arbejdsmiljø i samarbejde med 
arbejdsmiljøorganisationen på CBS.  

 > at være opmærksom på medarbejdernes 
trivsel både i forhold til arbejdets ind-
hold og tilrettelæggelse, organisering og 
teknologiske betingelser samt samspillet 
mellem medarbejderne. Lederen støtter 
den enkelte medarbejder eller grupper 
af medarbejdere, hvis noget går galt. 

Mobning og chikane kan være tegn på, at 
arbejdsklimaet er under pres. Vi tolererer 
ikke mobning og chikane. Alle har ret til 
at blive behandlet med respekt og på en 
værdig måde. 

Vi gennemfører arbejdspladsvurdering af 
det fysiske arbejdsmiljø og trivselsmåling 
af medarbejdernes trivsel og psykosociale 
arbejdsmiljø. Det sker i samarbejde med HSU 
og arbejdsmiljøorganisationen, som planlæg-
ger og følger op på det fysiske og psykiske 
arbejdsmiljø på CBS. Der udarbejdes lokalt 
handlingsplaner og efterfølgende evaluering. 

Vi hjælper medarbejdere, der rammes 
af krise, sygdom, misbrug eller nedsat 
arbejdsevne.

SUndhed Og triVSel



Personalepolitikken er udarbejdet i samar-
bejde med Hovedsamarbejdsudvalget på 
CBS, 2012. 

Der er udarbejdet delpolitikker for udvalgte 
områder samt supplerende HSU – retning-
slinjer på en række områder, som du kan se 
mere om på intranettet under HR. 

Personalepolitikken gælder for alle medar-
bejdere, der er ansat på CBS.

Personalepolitikken beskriver ikke det lov- og 
aftalegrundlag, der i øvrigt gælder for CBS.

På CBS’ intranet kan du finde oplysninger, 
der er relevante for dig som medarbejder 
bl.a. i Personalehåndbogen. 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkom-
men til at kontakte HR Services.

HR Services
Solbjerg Plads 3, 3.
2000 Frederiksberg
Tlf. 3815 2022
Mail: hr@cbs.dk
Besøgsadresse: Howitzvej 11-13, 2. sal

ØVrige OplySninger kOntakt


