VI GIVER BYGNINGER LIV
Velkommen i Bravidas verden, hvor du er sikker på, at ting bliver ved med
at lyse, køle, varme, løbe, køre – kort sagt, at det bliver ved med at fungere.
Intet projekt er for stort eller for lille for de hundredevis af dygtige
teknikere, vi hver dag sender ud i Danmark med Bravidas logo på
arbejdstøjet.
Vi installerer og vedligeholder hos alle typer erhvervskunder – fra service
på kontorets ventilation til byggeprojekter i multimillionklassen.
Når Bravida i en årrække har leveret stabile, voksende resultater, er
årsagen klar: Vi er en udviklingsorienteret virksomhed, der har fokus
både på medarbejdernes trivsel, gode kunderelationer og en økonomisk
stærk forretning.

Johnny Hey, adm. direktør,
Bravida Danmark

Det kan vi kun blive ved med at være, hvis vi fortsætter med at tiltrække
de dygtigste og mest engagerede medarbejdere, og hvis vi fortsætter med
at være tro mod de høje standarder, vi har sat for vores egen virksomhed.

VORES VISION
OG FORRETNINGSIDÉ
Bravida er bedst i Norden inden for bæredygtig
service og installation af de funktioner, som giver
bygninger liv. Vi er kundernes foretrukne valg
og branchens mest attraktive arbejdsgiver.
Bravida tilbyder tekniske totalløsninger gennem hele bygningens
liv – fra rådgivning og projektering til installation og service.
Bravida er en stor virksomhed med lokalt nærvær over hele
Norden. Vi møder kunderne på stedet og tager et langsigtet
ansvar for vores arbejde.
Bravidas medarbejdere er vores vigtigste ressource.
Med fælles værdier, arbejdsmetoder og værktøjer skaber vi i
fællesskab en bæredygtig og lønsom virksomhed for både os
og vores kunder. Vi kombinerer lokal tilstedeværelse med
ressourcerne fra en stor virksomhed.
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VORES VÆRDIER

Vores værdier definerer udbyttet af vores arbejde:
• KOMPETENCE – Bravida har viden, vilje og evne.
Vi sørger altid for, at de rette kompetencer er til rådighed
for hver opgave. Vi er et skridt foran, fordi vores forskellige
teknikområder samarbejder om at organisere vores
kompetencer til fordel for både kunden og os selv.

• FORRETNINGSORIENTERET – Bravida tager tydeligt
ansvar for økonomi og lønsomhed. Hver medarbejder i alle
afdelinger engagerer sig i at værne om økonomien i alle
faser af projektet. Det, som ikke er til kundens fordel, er
heller ikke i Bravidas interesse.

• ENKELHED – Bravidas tilgang til opgaverne er ensartet
og ukompliceret. Vores løsninger er præget af enkelhed
og ensartethed, fordi det giver en mere smidig og effektiv
opgaveløsning.

• PÅLIDELIG – Bravida tager ansvar og er pålidelig. Vi møder
vores kunder positivt og professionelt, og vi holder, hvad vi
lover. Vi har en tydelig forretningsmæssig tilgang, som er
baseret på pålidelighed og korrekt opførsel.
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UDVIKLING
Når Bravida i dag er en af de største, mest kompetente og pålidelige
partnere til både service og installation, er det ikke bare et heldigt
tilfælde. I kraft af en fremtidsrettet strategi har Bravida gennem
flere år fulgt en række positive kurver med større omsætning, flere
ansatte og en stabil indtjening.
Bravida er opstået via en sammenlægning af flere forskellige
virksomheder i Danmark, Sverige, Norge og Finland – alle
med omfattende kompetencer inden for El, VVS, Ventilation
og en række øvrige tekniske områder.
Hos Bravida kan du få en flyvende start på din karriere eller
videreudvikle din erfaring og dine kompetencer.

JOB & KARRIERE
Hos Bravida er det attraktivt at blive i mange år. Det ved vi, fordi
mange af vores medarbejdere har lang anciennitet og gerne vender
tilbage til os, hvis de har prøvet sig selv af i andre virksomheder.
Det ser vi som et stort kvalitetsstempel.
Derudover understreger vores medarbejderundersøgelse den
positive oplevelse, det er at være medarbejder i Bravida, hvor
kompetence, dygtig ledelse og stor faglighed er nøgleordene.
I Bravida har du mulighed for at fordybe dig i et fag eller teknisk
område, så du opnår specialviden. Som en naturlig del af Bravida og
medarbejdernes udvikling tilbyder vi dig løbende efteruddannelse.
Vi tror på vores medarbejdere. Derfor er internt avancement en
hjertesag. Hvis du har evnen, viljen og lysten til at påtage dig et
større ansvar eller prøve dig selv af i en anden rolle, er mulighederne
store i Bravida. Ledige stillinger slås derfor altid op internt.

HVORFOR ARBEJDE
HOS BRAVIDA?
At være en del af Bravida-holdet har mange faglige og professionelle
fordele. Vores medarbejdere deler dagligt viden ved at ”ringe til
en ven” og få fagligt input fra en kollega. De samles også i særlige
specialist-fora, hvor man diskuterer den seneste udvikling inden for
BIM, sprinkler, Fire & Security eller andet.
Hos Bravida er vi glade for vores medarbejdere og ser på det hele
menneske – herunder også balance mellem arbejdsliv og privatliv.
Derfor inviterer vores lokale afdelinger hvert år medarbejderne på
et farverigt udbud af sociale arrangementer; f.eks. vinsmagning,
gokart, fisketure eller familieudflugt til Djurs Sommerland.
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DIN UDVIKLING
BRAVIDASKOLEN
Bravida insisterer på, at både medarbejdere og ledere skal udvikle sig.
Som supplement til den daglige læring har vi skabt Bravidaskolen, der er vores fælles, nordiske
uddannelsesplatform. Her tager skræddersyede kurser udgangspunkt i både medarbejdernes
og Bravidas behov. Vi har stor viden og erfaring internt i virksomheden. Derfor er det Bravidas
medarbejdere, som underviser dig på mange af kurserne. Bravidaskolens varemærke garanterer,
at der er lagt vægt på kvalitetssikrede og overkommelige uddannelser.

Anders Bech, projektleder

SE VIDEO

TRAINEEPROGRAM – THE BRAVIDA WAY
Hos Bravida kan du få en flyvende start på din karriere. Vores nordiske traineeprogram
BraIngeniør henvender sig til unge ingeniører, installatører og maskinmestre med en ægte
interesse for teknik, som ønsker at få en forståelse af branchen og byggeprocessen.
Programmet kører sideløbende med en ansættelse som projektassistent eller serviceassistent, og
det løber i et år, hvor du følger en individuelt tilrettelagt udviklingsplan. Du kommer også til at
deltage i uddannelsesforum og netværkstræf med trainees fra hele Norden. Der lærer du om The
Bravida Way, som er vores helt unikke forretningsidé. For den rigtige person er der efterfølgende
store udviklingsmuligheder inden for Bravida.
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EKSEMPLER PÅ
KARRIEREVEJE
SE VIDEO
ARBEJDSMILJØKONSULENT

TILBUDSCHEF

BEREGNER

AFDELINGSLEDER

INDKØBER
PROJEKTLEDER
INGENIØR
MASKINMESTER
INSTALLATØR

PROJEKT
ASSISTENT

SERVICEASSISTENT
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SPECIALIST

VDC-MANAGER

BIMKOORDINATOR

LINJECHEF
REGIONSCHEF

AFDELINGSCHEF

PROJEKTCHEF

PROJEKTSPOR

PROJEKT
LEDER PÅ STORE
PROJEKTER

SERVICECHEF

SERVICESPOR

SERVICELEDER
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DE TEKNISKE OMRÅDER, HVOR BRAVIDA
TILBYDER SERVICE OG INSTALLATION

EL
Bravida installerer og servicerer alle typer el-installationer – store som små. Vi løser opgaven, uanset om det er
i kontorer, boliger, hospitaler, industrianlæg eller store
infrastrukturprojekter.
Vi installerer el-løsninger i såvel eksisterende bygninger
som i forbindelse med nye projekter og nybyggeri.
Bravida kan hjælpe med at holde elforbruget nede ved
at holde øje med energiforbruget, foreslå besparelser og
give tips til, hvordan bygningen bliver mere energieffektiv.

VVS
Bravida installerer og yder service på alle typer af
VVS-installationer, store som små. Det kan være enkle
VVS-installationer i for eksempel boliger eller kontorer,
eller mere komplekse og omfangsrige installationer til
industrianlæg, hospitaler eller offentlige bade.
Vi hjælper vores kunder med at spare på vandet og
forebygge alvorlige vandskader, og vi hjælper med
reparation, når det er nødvendigt.

VENTILATION
Bravida installerer alle former for ventilationsløsninger i
f.eks. kontorer og butikker, og vi udfører kritiske installationer i f.eks. datacentre. Vi udfører også skræddersyede
ventilationsløsninger til blandt andet hospitaler, sportshaller og indkøbscentre samt højteknologiske industrier.
Bravida udfører service på alle typer af ventilation.
Vi kan ofte forbedre ventilationen med enkle midler
og spare energi samtidig.
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FIRE & SECURITY
Hos Bravida er vi eksperter i alle former for sikrings-,
adgangskontrol- og brandbekæmpelsesanlæg, som sikrer
bygninger, inventar og viden.
Vi installerer både enkeltstående og avancerede, integrerede systemer, og vi arrangerer kurser i brugen af systemerne, så medarbejderne er trygge og sikre ved brugen.

KØL
Bravida udfører design, installation, service og vedligeholdelse på alle typer industrielle køle- og varmepumpeløsninger. Vores teknikere foretager desuden lovpligtige
eftersyn i henhold til de gældende regler.
Bravida hjælper også med at forbedre anlæggets
driftsstrategi for at sænke energiforbruget og miljø
påvirkningen.

SPRINKLER
Bravida hjælper med alt inden for sprinkleranlæg – hele
vejen fra beslutningsgrundlaget for investeringen over
installation til efterfølgende service. Vores erfarne konstruktører udvikler sprinklerløsninger, som både er økonomiske og tilpasset behovene i den enkelte virksomhed.
Vores teknikere uddanner anlægsansvarlige og varetager
systematisk vedligeholdelse og funktionsprøvning.

HØJSPÆNDINGSINFRASTRUKTUR
Bravida er en af Danmarks førende installations- og servicevirksomheder inden for høj- og mellemspænding. Vi
tilbyder serviceydelser til hele elnettet – fra forsyningskilden gennem elnettet og frem til stikkontakten.
Vi har stor kompetence inden for højspændingsteknik –
elektricitetsområdet med spændinger over 1.000 volt.

TEKNISK EJENDOMSDRIFT
Bravida hjælper med løbende teknisk drift af alle former
for bygninger og anlæg. Vi sørger for, at alle systemerne
fungerer optimalt sammen, så virksomheden ikke udsættes for driftsforstyrrelse, og at der kommer hjælp med det
samme, hvis der skulle opstå problemer, eller noget går i
stykker.
Gennem vores kundecenter kan vi tilbyde enkel og
fleksibel håndtering af kundens opgaver, uanset om det
er en lokal eller landsdækkende virksomhed.

ENERGIOPTIMERING
Med energioptimering kan virksomheder med nemme tiltag
opnå store energibesparelser til gavn for miljøet og økonomien. Investeringen er oftest tjent ind på ganske få år.
Bravida hjælper kunderne hele vejen og sikrer med efterfølgende service og overvågning, at de opnåede besparelser fastholdes. Vi tilpasser løsningen efter virksomhedens
individuelle behov.

BANETEKNIK
Bravida udfører el-arbejde såvel som mekanisk arbejde
for DSB og Banedanmark.
Vores topuddannede banetekniske afdeling har altid de
nødvendige kompetencer til at kunne færdes på banen og
udføre arbejde på sikrings- og signalanlæg.
Vi dækker alle områder inden for S-bane, fjernbane, Storebælt, Øresund samt lokalbanerne.

BYGNINGSAUTOMATIK/CTS
Bravida udfører alt inden for bygningsautomatik, herunder CTS (Central Tilstandskontrol og Styring), BMS (Building Management Systems) og IBI/anlæg (Intelligente
BygningsInstallationer).
Vi kontrollerer og servicerer CTS-anlæg, så behovet for
reparation og renovering bliver reduceret, og bygningen
bliver mest muligt energieffektiv.

FJERNVARME
Bravida udfører arbejde både på fjern- og kraftvarmeværker, forbrændingsanstalter og hos større boligselskaber.
Vi løser alle komplekse opgaver inden for fjernvarmeområdet – dvs. alt fra jordledninger og andet jord- og
rørarbejde til pumpe- og vekslerstationer, anlæg og færdiggørelse af opgaven hos slutbruger.

ELEVATOR
Bravida installerer og servicerer person- og godselevatorer over hele landet. Siden 1994 har Bravida Danmark
udført service og lovpligtige eftersyn – og fra 2000 har
Bravida udført nyinstallation af elevatorer.
En serviceaftale med Bravida sikrer kunden, at lovgivningen altid overholdes, og at kundens anlæg kører optimalt
i henhold til gældende sikkerhedsstandarder.
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BÆREDYGTIGHED
Hos Bravida har vi som målsætning at arbejde sammen med vores kunder
i mange år fremad. Derfor siger det sig selv, at vi er optaget af at passe på
vores fælles verden og værdier.
Vi vil være en ansvarlig og profitabel organisation,
der er bæredygtig på lang sigt og ikke går på
kompromis med fremtiden. Bæredygtighed er
en del af Bravidas daglige aktiviteter. Hver dag
vedligeholder og installerer vi energieffektive
tekniske løsninger på ejendomme og industrielle
faciliteter hos vores mere end 55.000 kunder.

Ud over de til enhver tid gældende krav og regler
i de lande, hvor vi opererer, bestræber Bravida sig
på at overholde internationale retningslinjer for
multinationale virksomheder, menneskerettigheder,
rettigheder på arbejdspladsen og Rio-deklarationen.
Vores adfærdskodeks og politikker er i kongruens
med FN’s Global Compact.

SIKKERHED, RESSOURCER OG ETIK

FN’S VERDENSMÅL

Bravida har sit primære fokus på tre bæredygtighedstematikker: Godt helbred og sikkerhed, bæredygtig brug af ressourcer og god forretningsetik.
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Med Bravida som servicepartner får virksomheden
hjælp til at opfylde målsætningerne inden for FN’s
verdensmål for en bæredygtig udvikling.

I FORHOLD TIL VORES VIRKSOMHED
HAR VI UDPEGET 4 AF DE 17 VERDENSMÅL
SOM DEM, VI HAR DEN STØRSTE
DAGLIGE MULIGHED FOR AT PÅVIRKE:
3. SUNDHED OG TRIVSEL
Løsninger til bedre indeklima,
øget komfort og bedre
arbejdsmiljø.

6. RENT VAND OG SANITET
Løsninger til effektivt
vandforbrug og store
vandbesparelser.

7. BÆREDYGTIG ENERGI
Løsninger til energioptimering, energibesparelse og
øget andel af vedvarende
energi.
11. BÆREDYGTIGE BYER
OG LOKALSAMFUND
Løsninger til at minimere
den negative miljøbelastning
pr. indbygger og nedbringe
luftforurening.

CSR
Ved siden af vores daglige forretning
har Bravida særlig interesse for to
løbende projekter, som arbejder med
at gøre hverdagen og fremtiden bedre
for udsatte grupper.
JULEMÆRKEFONDEN

Bravida Danmark er ErhvervsPartner med Julemærkefonden og støtter hvert år med et fast, kontant
beløb. Derudover samler vi i november og december
ind til Julemærkefonden ved at købe årets julekort.
WATERAID

Bravida-koncernen er samarbejdspartner med organisationen WaterAid, som arbejder i nogle af verdens
fattigste samfund for at give mennesker adgang til
rent vand og sanitet, som er helt fundamentalt for
alle samfunds udvikling.
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PARK ALLÉ 373

2605 BRØNDBY
DANMARK

Tlf.: +45 4322 1100
www.bravida.dk
www.linkedin.com/company/bravida-danmark-a-s
www.facebook.com/bravidadanmark

· Concept: JS Media Tools A/S · 14620 · www.jsdanmark.dk

BRAVIDA DANMARK A/S

