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Fællesfrokosten i kantinen 
er netop indtaget. Nogle har 
tilmeldt sig frokostordning, 
andre har medbragt deres 
egen mad. Fælles for alle 
er tidspunktet og stedet. 
Alle spiser sammen. Det er 
blevet en ny tradition hos 
Blunico A/S. 

_________________________

Med smil på læben kommer to erfarne 
medarbejdere ind i mødelokalet til en 
snak om hverdagen hos Blunico A/S. Det 
er to af Blunico’s meget erfarne, dyg-
tige og engagerede 
medarbejdere. Brian 
Rasmussen, 48 år og 
laseroperatør og Jørgen 
Gråbæk, 56 år og klejn-
smed. De har i år begge 
kunne fejre 25 års jubi-
læum og har været med 
siden dengang, hvor 
man bare kom forbi og 
søgte arbejde, fik en 
uformel snak og kunne 
starte jobbet op dagen 
efter. I hvert fald hvis 
man var Brian Ras-
mussen og Jørgen 
Gråbæk. “Fagforenin-
gen foreslog mig at 
søge job hos Blunico 
A/S, så jeg tog herhen 
og fik en stille og rolig 
snak med Poul Ulsøe 
og den daværende 
værkfører. Da jeg gik 
derfra, havde jeg fået 
job som klejnsmed”, 
fortæller Jørgen Gråbæk. 
Jørgen har med sine 
25 år hos Blunico A/S 
erhvervet stor sig viden 
og erfaring indenfor 
smedefaget. Det er ofte 
ham, lærlingene går til 

for at søge råd og vejledning. Både fordi 
han besidder stor viden indenfor smede-
faget men også fordi, han er et meget tål-
modigt og behageligt menneske, der giver 
sig tid til sine kolleger. Sådan er det også 
med Brian Rasmussen. Tålmodighed og 
stor viden og erfaring er også øverst på 
Brian´s kompetenceliste. Brian blev ansat 
i 1994 som laseroperatør og stod ved 
Blunico’s første lasermaskine. Siden da har 
han været indover hver en lasermaskine 
og varetager nu 5 maskiner. Hans kendskab 
til, hvordan en opgave og et emne kan 
udføres mest hensigtsmæssigt for både 
kunden og virksomheden, er derfor indisku-
tabel. Brian arbejder selvstændigt ved 
maskinerne men sætter stor pris på, at de 
andre kolleger er tæt på, så der stadig er 
mulighed for sparring og interne drillerier. 
“Der er en god stemning og tone blandt 

kollegerne hos Blunico A/S. Her er plads 
til sjove bemærkninger og interne drillerier 
- på den gode måde. Vi søger råd og sparring 
hos hinanden og hjælper hinanden, hvis der 
er brug for det”, fortæller Brian Rasmussen. 
Jørgen Gråbæk tilføjer: “Vi passer på hin-
anden og viser hensyn - og så er der plads 
til alle og en som mig.” 

“Jeg kan jo 
ikke høre noget...”
Jørgen Gråbæk er hørehæmmet og 
afkoder derfor kommunikationen ved at 
mundaflæse. “Til gengæld ser jeg rigtig 
godt og ser og fornemmer ofte ting ske, 
lige inden det sker”, fortæller Jørgen. 
Trods hans udfordring er Jørgen også 
virksomhedens arbejdsmiljørepræsentant. 
Et ansvar som Jørgen påtager sig med 
stort engagement. “Jeg vil gerne passe 
på mine kolleger og samtidig sikre mig, 
at vi passer på hinanden. Blunico lever op 
til sikkerhedskravene, så det skal vi også 
gøre”, siger Jørgen og tilføjer, at alle gerne 
må minde hinanden om, at de skal tage 
deres sikkerhed alvorligt - mest for deres 
egen skyld. 

_________________________

“Man får aldrig et nej, hvis 
man selv viser engagement 
og ansvar. Vi arbejder sam-
men og efter samme mål”  

Jørgen Gråbæk

_________________________

Jørgen Gråbæk oplever stort set aldrig, 
at hans skjulte handicap er en udfordring 
blandt kollegerne. “Hvis der starter en ny 
kollega, skal de lige finde ud af, at de kan 
kommunikere med mig ligesom med de 
andre kolleger. Det kan godt være, jeg ikke 
kan høre noget, men jeg kan mundaflæse 
og kan jo sagtens tale”, siger Jørgen. Her 
indskyder Brian Rasmussen en sjov historie, 
fra da de var nyansatte og ikke kendte 

Brian Rasmussen kunne i juni måned fejre sit 
25 års jubilæum som laseroperatør hos Blunico 
A/S. Han var med, da man i sin tid investerede 
i den første lasermaskine.

Her er plads til udvikling 
og her er plads til alle
Blunico A/S: Vi forener den gode arbejdsplads 
og det bedste resultat for  vores kunder.

meget til hinanden. “Jeg kommer kørende 
i trucken og ser, en kollega kom gående 
med ryggen til. Jeg vil for en sikkerheds 
skyld lige markere, at jeg kommer kørende 
og dytter derfor til ham. Det viste sig at 
være Jørgen, som vender sig rundt og 
siger - “du kan lige så godt lade være med 
at dytte, for jeg kan ikke høre noget”. Så 
stod jeg der og tænkte “jamen hvordan 
kan du så høre, jeg dytter?!”, griner Brian 
og klapper Jørgen på skulderen. 

Forener det bedste 
resultat og socialt ansvar
“Hos Blunico A/S går vi aldrig på kompromis 
med opgaverne. Vi skal levere det bedste 
resultat for vores kunder - hver gang”, siger 
indehaver og direktør Bo Ulsøe. Men hos 
Blunico A/S ønsker man også at gøre en 
forskel, sikre den gode arbejdsplads og 
give plads til alle. “Vi lægger stor vægt på 
engagement og faglighed, på at være en 
god arbejdsplads og have gode kolleger. 
Kombinationen af kollegerne med mange 
års erfaring og så den yngre generation 
giver en god dynamik - både produktions-
mæssigt men også i virksomheden generelt. 
Og så vil vi gerne tage ansvar og gøre en 
forskel. At være en god kollega og en dyg-
tig medarbejder afhænger af det enkelte 
individ og ikke af et evt. handicap. Det er 
Jørgen Gråbæk et rigtig godt eksemplar 
på. Vi forener de bedste kompetencer og 
socialt ansvar”, siger Bo Ulsøe. 

god til. Vi bliver rost for vores arbejde, og 
er der noget, der kunne være blevet hånd-
teret anderledes, får vi det også at vide. 
Det er godt med klar besked”, siger Brian 
Rasmussen.

Jørgen Gråbæk tilføjer: “Man får aldrig et 
nej, hvis man selv viser engagement og 
ansvar. Vi arbejder sammen og efter samme 
mål. Opgaverne kræver stor omhu, og 
skulle man have spørgsmål til udførslen, 
er der altid hjælp at hente. Vores værk-
føre er også altid god til at lytte og tage 
os alvorligt, hvis vi har noget på hjerte”, 
fortæller Jørgen Gråbæk.

_________________________

“Så stod jeg der og tænkte, 
jamen hvordan kan du så 
høre, jeg dytter?!” 

Brian Rasmussen

_________________________

Nye tiltag for 
medarbejderne
Lige som den nævnte fællesfrokost og 
frokostordning har Blunico A/S valgt et 
gøre et ekstra tiltag for medarbejderne. 
En personaleforening har set dagens lys 
og er godt igang med at blive integreret 
blandt kollegerne. “Det er vigtigt, at der her-
sker et godt sammenhold blandt kollegerne 
på tværs af alle aldre. Alle har ret til at være 
en del af fællesskabet, og det vil vi gøre 
vores bedste til. Vi værdsætter vores med-
arbejdere utrolig højt og vil gerne lytte til 
deres ønsker og behov og efterkomme 
dem så vidt muligt. Uden glade medarbej-
dere og et godt arbejdsmiljø bliver vi ikke 
en god og fortrukken arbejdsplads. Det vil 
vi gerne blive ved med at være, og derfor 
er det vigtigt, at medarbejderne bliver hørt 
og værdsat”, slutter direktør Bo Ulsøe. 

  
Her bliver givet 
ros og klar besked 
“Blunico A/S er en arbejdsplads med 
ordnede forhold og plads til indflydelse 
og udvikling”, fortæller Brian Rasmussen. 
Han bliver taget med på råd og er selv i dialog 
med kunden og er derved med til at opti-
mere arbejdsflowet. “Jeg ved rigtig meget 
om lasermaskinerne og ved derfor også, 
hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade 
sig gøre, og hvordan en given opgave bedst 
muligt køres igennem maskinen for at 
sikre kvaliteten. Dette og den tætte dialog 
med kunden er til stor fordel for alle parter. 
Jeg kan rigtig godt lide specialopgaverne, 
som udfordrer mig fagligt, og hvor jeg kan 
bruge min ekspertise. Dem har vi heldigvis 
rigtig mange af”, siger Brian Rasmussen. 
“Det er altid rart at vide, når man har gjort 
noget godt, og det synes jeg, ledelsen er 

Jørgen Gråbæk er 56 år og har netop fejret sit 25 års jubilæum 
hos Blunico A/S. Jørgen er ansat som klejnsmed og 

arbejdsmiljørepræsentant. Og så er han hørehæmmet.
Hal 4 er den største afdeling hos Blunico A/S, og den afdeling som Jørgen 

Gråbæk er en del af. Her finder man bl.a. montageafdelingen, som udgør en 
stor del af Blunico’s kompetencer og ydelser.


