
Interne værdier

HOS JUNGET 
SÆTTER VI  
EN ÆRE I AT...



“ VÆRE  
IMØDE-
KOMMENDE

 ”DEN GODE AFLEVERING”
 GØR DET NEMT AT 
ARBEJDE SAMMEN

Hos Junget betyder det, at 
○   Vi sætter en ære i at forstå vores kunder og de 

tendenser, som er i markedet
○    Kunder og kollegaer bliver mødt med en positiv 

attitude, og alle bidrager til den gode stemning
○   Vi er lydhøre overfor nyt og har respekt for, hvad 

andre har at sige.
○   Vi er tilgængelige (telefon, kundemøder, e-mail osv.)                   

Denne værdi kan yderligere beskrives med følgende ord: 
Kundeorienteret, åbenhed, fleksibilitet, respekt for andre  
og tillid til hinanden.



“ AGERE
PROFES-
SIONELT

Hos Junget betyder det, at 
○   Vi sætter en ære i at have styr på vores ting
○   Vi er kompetente og faglige dygtige
○   Vi tænker kommercielt og vil være lønsomme
○   Vi er engagerede og hjælper hinanden

Denne værdi kan yderligere beskrives med følgende ord: 
Lønsomhed, kompetance, grundighed, kvalitet, respekt
for andre og helhedorientering.

”VI HOLDER, HVAD VI LOVER” 
DET ER FUNDAMENTET  

FOR GOD SERVICE



“ VISE 
OMTANKE 
FOR ANDRE

Hos Junget betyder det, at 
○   Vi sætter en ære i at hjælpe kunder, 

samarbejdspartnere og kollegaer
○   Vi taler ordentligt til hinanden
○   Vi udviser ansvarlighed og tænker langsigtet
○   Vi ser tingene i et større perspektiv og ser 

ud over egne procedurer og arbejdsområder.

Denne værdi kan yderligere beskrives med følgende ord:  
God omgangstone, serviceminded, ligeværd, tillid, teamånd.

DEN GODE  
KOMMUNIKATION
TAL ORDENTLIGT!



Når vi efterlever vores værdier,
får vi alle en sjovere og bedre hverdag.
På sigt vil dette have en positiv
effekt på medarbejdertilfredsheden
og i sidste ende være med til at give 
kunderne en bedre kundeoplevelse.

I Junget vil vi skabe værdi for vores
kunder med en målsætning om at
være den mest værdiskabende
samarbejdspartner i branchen. 
Lad os sammen nå målet og skabe et 
Junget vi kan være stolte af. 

ET JUNGET, VI KAN 
VÆRE STOLTE AF




