
INDSTILLING 

Jubilæumsfonden 2018 

Hvem ønsker I at 
indstille til et legat? 

Hvad er kollegaens 
B-nummer?

Hvad er kollegaens 

funktion på 
arbejdspladsen?  

Hvilken afdeling 
arbejder kollegaen 
i? 

Hvad er afdelingens 
registreringsnr? 

Hvilken 
forretningsenhed 
hører afdelingen 
under? 

Personal Banking 

Hvorfor skal din 
kollega indstilles til 
et legat? 

XXX er en ener. 
Han er altid i godt humør, går altid forrest, en god motivator. 
Han er god til at spørge ind, når han ved at man går med udfordringer/problemer 
både på job og privat. Det ligger ham meget på sinde at vi alle har det godt og er 
glade for at gå på arbejde. 
XXX deltager på lige fod med alle andre i afdelingen. Og hjælper meget gerne 
med sager og servicepunkt når det brænder på. 

Hvordan gør din 
kollega en forskel 
på arbejdspladsen? 

XXX ELSKER at gå på arbejde og det kan mærkes og det smitter. 
Vi har i en periode skulle hjælpe andre afdelinger i vores markedsområde pga. 
sygdom og generel travlhed. Stort set alle disse opgaver tager XXX selv og skåner 
dermed resten af afdelingen, så vi kan holde fast i "egne" opgaver og ikke bliver 
lagt ned. 
Til jul havde vi aftalt at vi i år ikke skulle være nisser for hinanden. Alligevel 
valgte XXX jævnligt at lave lidt sjov med os alle eller ligge en lille overraskelse 
når vi mødte ind på job. Gaverne var meget velovervejede og afspejlede helt 
nøjagtigt vores laster. :o) (XXX har kun været i afdelingen siden juni sidste år, 
men ved allerede nu rigtig meget om os alle og viser oprigtig interesse for os og 
vores velbefindende) 
Trods det at XXX er "yngstemanden" i afdelingen, hvilket vi også "mobber" ham 
med. Men man kan absolut ikke mærke at han ikke har samme livs- og 
joberfaring som os øvrige i afdelingen og andre afdelinger. Det falder ham helt 
naturligt og er en del af hans DNA. 

Dato 

Navn og kaldenavn 
på indstillere  




