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Mission

Vi skaber fremdrift for andre ved at 
levere de innovative måleløsninger 
til energi- og vandforbrug 

Mission



Vores vision
At blive verdens førende 
leverandør af intelligente 
måleløsninger til energi og 
vand.

Vision



Vores løsninger



Hvor er vi?

Forhandlere i 
40+ lande

Kontorer i 
24 lande

40+

24

11+ million 
solgte målere



Hvem er vi?

En teknologibaseret virksomhed 
med stort fokus på innovation

Ca. 1200 medarbejdere – ca. 300 udviklingsingeniører



Strategi og kultur!
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Hvorfor medarbejdergoder / fokus på trivsel?

•Øget produktivitet
•Sundhed
•Work-Life BalanceOperations

• Tiltrække og fastholde værdifulde 
medarbejdere

• Employer Branding 
(internt og eksternt)

Human 
Resources

• Return on 
Investment

Finance



Medarbejdergode i Kamstrup

• Sundhedscenter
- Fysioterapi 
- Massage
- Kiropraktik
- Akupunktur
- Sundhedstjek

• Fitnesscenter
- Drevet af frivillige interne 
medarbejdere

• Frisør- og tandlægeordning 

• Aktiv personaleforening

• Sports arrangementer samt 
øvrige sociale arrangementer

• Kompetenceudvikling –
Kamstrup Academy



Kamstrup in-house tandlægeordning

Danmark
• 1,5 tandlægebesøg pr. år

• 26% har ikke været ved tandlæge de 
sidste 12 mdr.

• 80% af tandlægebesøg er forebyggende

• 61% > 2 timer væk fra arbejdspladsen 
for at gå til tandlæge

• 65% vurderer “Convenience” som 
primære årsag til valg af tandlæge

Kamstrup
• 1,5 tandlægebesøg pr. år

• 16,5% har ikke været ved tandlæge de 
sidste 12 mdr.

• Gennemsnitlig 80 min. væk fra 
arbejdsplads for at gå til tandlæge

• 71% har tandlæge tætter på bopæl end 
på Kamstrup

• 41% vurderer “Pris” som primære årsag 
til valg af tandlæge

• 31% vurderer “Convenience” som 
primære årsag til valg af tandlæge



Investering

Unit: Kr. 130.000
Ombygning: Kr.   40.000
Timer: 25
Employer Branding: 50

Markedsføring:
Nyhedsmail / Intranet
Print af brochure
Roll-Up
Give Aways
Tandlæger i Kantinen
Pressemeddelelse
Kamstrup LinkedIn profil
Kamstrup Facebook profil

Praktik:
Tidsbestilling bookes via Outlook

Hvad kan laves?
Regelmæssig tandundersøgelser
Tandrensning
Tandfyldninger, ikke kirurgi
Røntgen
Paradentosebehandling
Kosmetisk behandling, blegning/rettelser etc. 

Beskatning: 
149,75 kr. / undersøgelse kommer 
under SKATs bagatelgrænse på 1.100 kr.



Return on Investment

• Kamstrup betaler alm. undersøgelse. På andre behandlinger gives der 20% rabat

• Fuldt booket hver torsdag fra 08:30-15:30

• 13 behandlinger pr. dag

• Tilbud om ekstra behandlinger i klinikken 

Medieomtale:
DR1 TV Avisen
TV2 Østjylland (senest d. 09. januar 2017)
DR P3, Den onde mand, satire
DR P4 Østjylland, direkte interview + båndet, kørte over to dage
Børsen
Jyllands Posten
Aarhus Stiftstidende, Stiften
Lokalavisen Skanderborg
Horsens Folkeblad 
dr.dk, netavis
Avisen.dk, netavis

Anslået PR værdi:
3-4 mio. kr.



Er det en god ide?

• Øget produktivitet

• Branding-værdi eksternt & intern

• Bedre fastholdelse og tiltrækning

• Øget medarbejdertilfredshed, Work-Life Balance



Spørgsmål?

Kamstrup A/S
Michael Stubbe
Vice President HR
+45 89 93 15 15
stu@Kamstrup.com

mailto:stu@Kamstrup.com
http://www.linkedin.com/company/kamstrup
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