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Kl. 15.00   Velkommen 

 

Kl. 15.15   Præsentation af Hoffmann v/regionsdirektør Lasse Henriksen 

 

Kl. 15.30   ”Den lærende byggeplads” og ”Den digitale byggeplads”  

  v/projektleder Martin van der Watt 

 

Kl. 15.50 Rundvisning på byggepladsen Kagshusene 

 

Kl. 16.20 Networking 
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Den løsningsorienterede partner 

Dias 3 

Hoffmann har 
150 års 

jubilæum 
2013 



Dias 4 

4 

En skandinavisk entreprenør og 
ejendomsudvikler 

 6.121 ansatte 

 21% af aktierne ejet af 

medarbejderne 



 

Dias 5 

Århus 



Dias 6 

Hoffmann A/S 

523 ansatte 



Region Øst Renovering 
Kompetencer 

Dias 7 

Specialprojekter 

og tidlige udbud 

Totalentrepriser og 

konceptbyggeri 

Bolig, skoler, 

erhverv og industri 

Ca. 100 håndværkere,  

heraf 10 lærlinge 



Dias 8 

 Workshop 

 Værdispil 

 Involverende planlægning 

 Gensidig evaluering 

 HMS 

 Vidensdeling 

Strategi 2015 



> Vi vil sikre et arbejdsmiljø med høj trivsel,  

få sygedage og ingen ulykker ved at udvise ansvarlighed og 

menneskelig forståelse. 

 

> Vi vil med udgangspunkt i kundens behov sikre et  

ensartet involverende samarbejde således, at Hoffmann 

opleves som den løsningsorienterede partner. 

 

> Vi vil være bedst til tid, kvalitet og pris, hvorfor vi  

konstant skal være førende inden for involverende  

processer imellem alle samarbejdsparter. 

 

> Vi vil skabe fælles succes ved åben dialog, dele viden og 

hjælpe hinanden. 

Salg 
> Vi vil sikre det bedste kundekendskab og gennemføre en struktureret salgsproces. 

 

Tilbud 
> Vi vil foretage en grundig selektering ved vurdering af egne ressourcer, samarbejdspartnere, 

samarbejdsform, økonomi og risiko. 

> Vi vil afsætte tilstrækkelig tilbudskapacitet og foretage en detaljeret kalkulation af kostpris og 

risiko. 

> Vi vil tilbyde energi- og miljørigtige løsninger. 

 

Kontrakt 
> Vi vil kun indgå ligeværdige kontrakter, hvor omfang og risiko er klart defineret. 

 

Planlægning 
> Vi vil udføre en effektiv projektgranskning for at sikre bygbare løsninger. 

> Vi vil tilføre sagerne tilstrækkelig kapacitet og kompetence med præcist aftalte 

ansvarsområder. 

 

Projektering 
> Vi vil sikre en professionel projekteringsledelse, der aktivt koordinerer projekteringen i 

henhold til kontraktens indhold om kvalitet, tid og økonomi. 

 

Udførelse 
> Vi vil sikre høj effektivitet og godt håndværk i alle projektets faser. 

> Vi vil løbende udføre en retvisende økonomiopfølgning i takt med udvikling og risici. 

 

Aflevering 
> Vi vil i tide lave en grundig registrering og afhjælpning af mangler.   

> Vi vil kontakte kunden efter aflevering og løbende følge op. 



SPØRGSMÅL? 


