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VELKOMMEN TIL CHARLOTTEHAVEN 
 
Dette er vores personalehåndbog, tilgængelig for alle, som måtte have  
lyst til at læse. I denne håndbog vil vi fortælle om vores historie, vores 
strategier og oplyse om vores personalepolitikker. Den ligger online,  
og opdateres løbende. 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
VORES HISTORIE 
I slutningen af 1980’erne købte Finn Simonsen den såkaldte Kryolitgrund på 
Østerbro. Det første byggeri, der blev opført på grunden, var Tietgens Have, 
som gennem mange år bl.a. har huset SKAT.  

Ti år senere fortsatte udnyttelsen af grunden i samarbejde med arkitekterne 
Boje Lundgaard og Lene Tranberg med opførelsen af de 178 lejligheder. 
Bebyggelsen blev navngivet Charlottehaven, opkaldt efter Finn Simonsens 
hustru, Charlotte Bergsøe Simonsen. 

Finn Simonsen er inspireret af sine år i udlandet og ønskede at udvide 
Charlottehaven med elegante rammer om bæredygtige og inspirerende 
aktiviteter. Han ønskede at give Østerbro et unikt center, hvor brugerne kunne 
dyrke fitness, overnatte i servicerede lejligheder, spise og holde fester, både 
privat og med kolleger.  

Charlottehaven er smukt indrammet af landskabsarkitekt Stig Andersons 
haveanlæg, og både ejendommen og haveanlægget har fået flere priser for de 
stilrene og funktionalistiske linjer.  

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MISSION 
Vi leverer personlig service til vores gæster og skaber positive oplevelser 
gennem nærværende og engagerede medarbejdere. 

 

VISION 
Charlottehaven skal være stedet du besøger igen og igen. 
 
VÆRDIER 

• Uformelt 
• Imødekommende 
• Grundighed 
• Åbenhed 
• Troværdighed 

 
MÅLSÆTNING FOR CHARLOTTEHAVEN 

Forbedre indtjeningen gennem tilfredse kunder, der oplever personlig service 
på højt fagligt niveau. Det sker via engagerede medarbejdere, som afspejler 
vores grundlæggende værdier og tiltrækkes og fastholdes gennem 
værdiskabende uddannelse. 

 

X-FACTOR 
Nærhed.  

 

 Sabrina har været her, siden vi åbnede i 2004  
og sikrer altid en god morgen i vores café. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALEPOLITIKKER 
Det der ubetinget adskiller Charlottehaven fra konkurrenterne er vores 
medarbejdere, som er en afgørende forudsætning for vores succes. Med det 
in mente har vi udarbejdet personalepolitikker, som sikrer, at vi til enhver tid 
kan tiltrække og fastholde branchens mest motiverede og engagerede 
medarbejdere. 
 
REKRUTTERINGSPOLITIK 
Alle kandidater, som søger arbejde hos Charlottehaven a/s, skal behandles 
professionelt, så de får et positivt indtryk af virksomheden. 
Rekrutteringsprocessen varetages så vidt muligt af leder, som skal have en ny 
medarbejder i sin afdeling i samarbejde med HR-ansvarlig/Driftschef. 
Processen starter med udarbejdelse af en jobanalyse, som definerer hvilke 
opgaver, der skal løses og hvilke faglige og personlige kompetencer, der 
kræves. Herefter udarbejder HR et stillingsopslag, som indrykkes i relevante 
medier. 
HR modtager de indkomne ansøgninger, som kvitteres med en bekræftelse på 
modtagelsen inden de videresendes til afdelingslederne. Afdelingslederen 
gennemfører korte, indledende samtaler med de relevante kandidater. En job-
prøvning kan komme på tale. Herefter indkaldes de mest kvalificerede 
kandidater til en mere dybdegående samtale, hvor HR/Driftschef også er 
tilstede. HR eller afdelingslederen tager referencer på den foretrukne 
kandidat, og HR udarbejder og underskriver kontrakt. HR sender kontrakten til 
underskrift hos den nye medarbejder og vedlægger altid 
personalehåndbogen, samt div GDPR-bilag og samtykker.  
 
ONBOARDING-POLITIK 
Det er vigtigt for Charlottehaven at vi har kompetente medarbejdere der 
kender huset og kan give vores gæster høj service.  
 

Fuld aktivitet i caféen fra morgenstunden. 



Derfor har vi lagt vægt på et grundigt onboarding-program, så man kommer 
godt fra start. 
 

Inden første arbejdsdag informeres alle kollegaer om at der kommer en ny 
kollega. HR udarbejder et onboarding-program, som sikrer, at den nye 
medarbejder får en grundig introduktion til kollegaerne, egne arbejdsområder 
og andres arbejdsområder, processer, værktøjer m.m. Introprogrammet 
sendes til den nye medarbejder en uges tid inden tiltrædelse, sammen med en 
velkomstmail. Når den nye medarbejder starter, er der uniform og navneskilt 
klar og hvis det er en kontor-funktion så er der arbejdsstation med PC og tlf. 
klar. Man oplæres altid af den samme i hele oplæringsforløbet, så vi sikrer at 
man kommer det hele igennem i den rigtige rækkefølge. 
 
Det er lederens opgave løbende at afstemme forventningerne med den nye 
medarbejder. Efter ca. 2,5 måneders ansættelse indkalder HR til en uformel 3 
måneders evaluering, hvor leder, medarbejder og 
HR evaluerer de første tre måneder. I tilfælde af uoverensstemmelser, 
misforståelser eller lignende skal dette afhjælpes hurtigst muligt. 
 
UDVIKLINGSPOLITIK 
Vi ønsker at fremme og støtte udviklingen af vores medarbejdere gennem 
udfordringer, træning og vidensdeling. Primært i det daglige arbejde, men også 
gennem intern og ekstern uddannelse, personaleudveksling m.m. 
Charlottehaven har ansvaret for at medarbejdernes faglige niveau udvikler sig i 
takt med de krav, som jobbet kræver. Det er dog vores holdning, at 
medarbejderne selv har et ansvar for at tage initiativet til denne læring og 
udvikling. 
 
Når medarbejdere har deltaget på et eksternt kursus er det væsentligt, at det 
bliver prioriteret at videreformidle, den nye viden til relevante kollegaer. HR 
har sammen med lederen ansvaret for, at dette bliver sat i værk. 
 
 

MUS 
Hvert år i Q2 afsættes der tid til en MUS-samtale mellem medarbejder og 
leder. 
 
Der er tale om en dialog, hvor medarbejderen og lederen drøfter og 
afstemmer forventningerne til jobbet, samarbejdet og medarbejderens 
udvikling hos Charlottehaven. 
 
Udgangspunktet er et dialogbaseret koncept, som udarbejdes af HR og sendes 
ud til medarbejderen inden samtalen, så det er muligt at forberede sig. 
Samtale arket kan skifte karakter fra år til år afhængigt af Charlottehavens 
strategi og fokusområder. Under samtalen udarbejder leder og medarbejder 
et konklusionsark, som indeholder de aftaler og actions, som der skal gøres 
noget ved. 
Ca. 3-4 måneder efter MUS-samtalen afholdes et kort opfølgningsmøde for at 
sikre, at der bliver fulgt op på de aftalte punkter, så samtalerne giver værdi, 
ligesom det vendes igen året efter.  
 
FRATRÆDELSESPOLITIK 
Charlottehaven ønsker til enhver tid at afslutte ansættelsesforholdet med en 
medarbejder på en respektfuld måde. Ved afskedigelse er det den nærmeste 
leder, som sammen med HR planlægger afskedigelsen - under hensyntagen til 
den medarbejder, der skal opsiges, men i lige så høj grad til resten af 
virksomheden. Når en medarbejder selv opsiger sin stilling, gennemfører HR 
en fratrædelsessamtale med medarbejderen umiddelbart efter opsigelsen. 
Formålet med denne samtale er at få indblik i eventuelle uhensigtsmæssige 
forhold i jobbet, samarbejdet eller ledelsen, som vi bør overveje at ændre, for 
at gøre arbejdspladsen endnu bedre og dermed styrke fastholdelsen af 
medarbejdere. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LØNPOLITIK 
Charlottehaven følger branchens lønudvikling og lægger sig op af de sociale 
konjunkturer men også med henblik på det samlede resultatet for huset. 
Medarbejderne tildeles således ikke automatisk en lønregulering hvert år.  
Løn er et personligt og fortroligt anliggende, som vi opfordrer til ikke drøftes 
blandt kollegaer. 
 
 

PERSONALEHÅNDBOG A-Å 
ARBEJDSTID 
Din arbejdstid fremgår af din ansættelseskontrakt og aftales nærmere med 
din afdelingsleder. Den daglige frokostpause betales af medarbejderen 
selv. 

UNIFORM 
Du skal møde omklædt og være til stede i afdelingen ved arbejdstidens 
begyndelse og omklædning ved arbejdstidens ophør sker efter arbejdstidens 
ophør. 
I de afdelinger hvor der er uniformskrav, betaler Charlottehaven for rensning 
af uniform. Dog skal medarbejderen selv vaske udleverede skjorter/T-shirts e.l. 

Medarbejderen får udleveret uniform og guidelines ved ansættelse. Og det er 
medarbejderens ansvar at overholde uniformskravet på job. Uniformskravet 
må kun fraviges i forbindelse med interne møder uden gæstekontakt.  
Receptionsuniform for herre: bukser, skjorte, sort bælte og sorte sko. 

Receptionsuniform for damer: nederdel, skjorte og sorte sko. 

Café-uniform: sort nederdel eller buks, sort skjorte, sort forklæde og sorte sko. 

Fitness : T-shirt og evt. jakke, sort buks og indendørs sko. 

 
Bibi er vores allesammens bogholder, som styrer  
vores regnskaber i en detaljegrad som ingen andre. 



LØN 
Af din ansættelseskontrakt vil det fremgå, om du er på fast månedsløn, eller 
om du er timelønnet. Lønnens størrelse vil fremgå af kontrakten og vil blive 
udbetalt månedsvis bagud. Lønnen vil være til disposition på din bankkonto 
den sidste bankdag i måneden.  

For timelønnede lønnes der fra den 21.-20. og for månedslønnede følges 
kalendermånederne. Hvis der sker ændringer i dine personlige oplysninger 
(navn, adresse, telefon, bank m.v.), skal dette straks meddeles til 
økonomiafdelingen.  

SUNDHEDSFORSIKRING 
Charlottehaven tilbyder alle funktionærer på fuld tids ansættelse, der har 
været ansat i 3 måneder, en sundhedsforsikring. Det betyder, at der er 
mulighed for hurtig behandling på et dansk privat - eller udenlandsk 
behandlingssted i forbindelse med alvorlig sygdom. 

PENSION 
Charlottehaven har indgået aftale med Tryg forsikring vedr. pension. Det 
betyder, at du har mulighed for at kontakte forsikringsselskabet, hvis du 
ønsker et tilbud om at oprette en pensionsopsparing. Spørg direktøren, hvis 
du vil mere om dette.  

UDDANNELSESPLAN 
Alle medarbejdere gennemgår en grundig intern oplæring, som sikrer, at vores 
medarbejdere er kompetente og professionelle.  

Desuden sikrer vi løbende efteruddannelse af vores medarbejdere inden for 
deres arbejdsområder. Ønske om uddannelse samt selve uddannelsesforløbet 
aftales individuelt med afdelingslederen eller direktøren. Aftaler om dette laves 
på vores MUS-samtaler.  
 

FRATRÆDELSE 
Hvis du ønsker at holde op i Charlottehaven, skal du meddele dette skriftligt til 
din leder efter de gældende regler om opsigelsesvarsler mv. i din 
ansættelseskontrakt.  
Også fratrådte medarbejdere skal have det godt med Charlottehaven, som de 
gerne skulle være positive ambassadører for. Enhver ophørssituation skal 
håndteres med respekt og værdighed.  

ARBEJDSMILJØ 
 

I Charlottehaven tager vi hensyn til arbejdsmiljø og det omkringliggende miljø. 
Vi ser på miljømæssige konsekvenser af alle vores beslutninger. Det er et 
fælles mål for medarbejdere og ledere i Charlottehaven, at alle trives i deres 
arbejde. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø og forsøger at forebygge 
arbejdsskader.  

Der udsendes APV og trivsels-undersøgelser hvert år, som laves anonymt 
og med opfølgning hver gang. 

AMO 
Vi har et arbejdsmiljø-udvalg med en repræsentant for medarbejderne og en 
fra ledelsen samt vores direktør. 

Vi afholder møde i arbejdsmiljøudvalget en gang i kvartalet. Medarbejderne vil 
blive orienteret 10 dage før hvert møde, inputs er meget velkomne. 

SAMARBEJDSUDVALG 
Samarbejdsudvalget er sammensat på tværs af afdelingerne, og mødes 
halvårligt, hvor punkter fra trivselsundersøgelser vil blive kigget på.  

PERSONALEMØDER 
Vores personalemøder som ligger med faste intervaller er en stor og vigtig del 
af vores interne kommunikation – derfor er de obligatoriske og lønnede. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt at deltage hver gang for at blive opdateret og for at kunne yde 
den bedste service. Fravær skal kommunikeres til afdelingsleder med 
begrundelse. 

FERIE 
Ferieåret går fra 1. maj til 30. april; optjeningsåret er kalenderåret forud for 
ferieårets start. Der optjenes fem ugers ferie pr. år.  
Alle medarbejdere, som er omfattet af feriefri-ordningen, optjener fem dage 
pr. kalenderår ved en fuldtidsstilling til afholdelse i indeværende ferieår. 
Feriefridagene kan ikke afholdes i træk, men skal afholdes som individuelle 
dage. Ikke-afholdte dage frafalder den 1. maj og kan ikke udbetales. 

Fastlæggelse af ferie og feriefridage sker afdelingsvis og efter aftale mellem dig 
og din afdelingsleder eller direktøren. Det sker med størst muligt hensyn til 
Charlottehavens drift. 

Sommerferien/hovedferien (3 uger) skal holdes i perioden fra 1. maj til 31. 
august. Senest tre måneder før din sommerferie/hovedferie aftaler vi, hvornår 
den skal afholdes. Vi prøver at opfylde dine ferieønsker. 
Hvis du er ansat som funktionær, kan du holde fri med løn juleaftensdag og 
nytårsaftensdag.  
 

FRAVÆR 
SYGDOM 
Sygdom skal meddeles til din afdelingsleder eller i receptionen så tidligt som 
muligt og altid inden arbejdstidens begyndelse. Sygemelding via mail eller SMS 
accepteres ikke. 
Vær opmærksom på, at du skal meddele din afdelingsleder eller direktøren, 
hvornår du forventer at møde på arbejde igen. 

 
Vores direktør, Lars gemmer sig ikke bag skrivebordet, men  
kommer rundt i hele huset. Her med vores receptionschef, Jonas.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manglende underretning vil blive betragtet som ulovlig udeblivelse og kan 
medføre afskedigelse eller bortvisning. 

I tilfælde af hyppigt sygefravær og/eller mange enkeltstående sygedage kan du 
blive anmodet om at fremskaffe en lægeerklæring allerede fra 1. sygedag. Efter 
14 dages sygdom kan vi bede dig om en varighedserklæring. 
Varighedserklæringen er en lægeerklæring, der angiver hvor lang tid, lægen 
forventer sygdommen vil vare. 

Herudover kan Charlottehaven på et hvilket som helst tidspunkt i et sygeforløb 
tage initiativ til at få udarbejdet en mulighedserklæring. Mulighedserklæringen 
er en ny lægeerklæring, som kan hjælpe med at bringe syge medarbejdere 
tilbage i arbejde.  

Hvis du er sygemeldt i længere tid, er Charlottehaven forpligtet til at indkalde 
dig til en personlig samtale senest 4 uger efter din første sygedag. Formålet 
med sygefraværssamtalen er at tale om, hvordan og hvornår du kan vende 
tilbage til arbejdet. Hvis dit personlige fremmøde ikke er muligt på grund af 
sygdommen, kan fraværssamtalen efter aftale ske per telefon. 

For funktionæransatte træder 120 dages reglen i kraft ved i alt 120 dages 
sygdom inden for 12 på hinanden følgende måneder.  

BARNS FØRSTE SYGEDAG 
Charlottehaven betaler fravær med løn ved barns første sygedag. 

SYGEDAGPENGE 
For at modtage sygedagpenge for dine planlagte vagter, skal du de sidste 8 
uger før sygefraværet have arbejdet minimum 74 timer. Hvis du ikke har 
arbejdet 74 timer skal du ansøge om sygedagpenge hos din kommune.  

 

Maria er vores HR- og fitnesschef og har med alt fra rekruttering til 
undervisning at gøre. Og så sørger hun for gode personalefester. 



GRAVIDITET OG BARSEL 

Forældre har i alt ret til 4 uger graviditetsorlov, 14 ugers barselsorlov, 2 ugers 
fædreorlov og 32-46 ugers forældreorlov. 

Når forældre skal afholde orlov i forbindelse med graviditet, barsel og 
adoption, har de forskellige muligheder for, hvordan de vil lægge orloven. 

Forældre kan holde orlov samtidig eller i forlængelse af hinanden, men har 
også mulighed for forlænget eller udskudt orlov. Efter aftale med 
arbejdsgiveren er det også muligt at genoptage arbejdet delvist under 
orloven. 

Orlovstyperne kan inddeles på følgende måde:  

• 4 ugers graviditetsorlov til moderen før fødslen  
• 14 ugers barselsorlov til moderen efter fødslen  
• 2 ugers fædreorlov til faderen efter fødslen  
• 32-46 ugers forældreorlov til hver af forældrene efter 

barselsorloven 

GRAVIDITETSORLOV 
Moderen har ret til 4 ugers graviditetsorlov inden forventet fødsel. Føder 
kvinden før forventet termin, afkortes graviditetsorloven. Føder hun 
derimod senere end forventet, forlænges graviditetsorloven tilsvarende.  

BARSELSORLOV 
Moderens barselsorlov ligger i forlængelse af graviditetsorloven og starter 
derfor dagen efter fødslen. Moderen har ret til 14 ugers fravær. De første 2 
uger af orloven skal hun holde.  

 

FÆDREORLOV 
Faderen har ret til 2 ugers fravær umiddelbart efter fødslen. Han kan efter 
aftale med jer afholde orloven på et andet tidspunkt inden for de første 14 
uger efter fødslen. 

FORÆLDREORLOV 
Forældreorlov afholdes efter barnets 14. uge. Begge forældre har ret til 32 
ugers fravær hver og kan vælge at holde orlov samtidig eller i forlængelse af 
hinanden. Forældrene har dog kun ret til dagpenge i 32 uger tilsammen.  

Fædre kan påbegynde forældreorlov, imens moderen er på barselsorlov. 

Efter et års uafbrudt ansættelse, ved terminsdato, betaler Charlottehaven fuld 
løn til kvindelige medarbejdere i følgende perioder:  

• Graviditetsorlov i 4 uger før forventet fødsel  
• Barselsorlov i 14 uger efter fødslen  
• Forældreorlov i 10 uger efter udløbet af barselsorloven 

Efter et års uafbrudt ansættelse betaler Charlottehaven to ugers fuld løn til 
mandlige medarbejdere under fædreorlov. 

Ovennævnte gælder også ved adoption. Dog forudsætter fuld løn under de 
fire uger før forventet modtagelse, det krav fra adoptionsmyndighederne, at 
adoptivbarnet skal hentes i udlandet.  

Det er endvidere en betingelse for udbetaling af løn, at Charlottehaven 
modtager fuld dagpengerefusion og refusion fra Barselsfonden. 

Du skal fortælle din arbejdsgiver, at du er gravid, senest tre måneder inden 
forventet fødsel. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IT-POLITIK 
 

INTERNETBRUG 
Fuld adgang til internettet er en forudsætning for, at vi kan udføre vore 
arbejde. Ikke alle websites er lige seriøse, ligesom browserprogrammerne ikke 
er helt sikre. Det kan betyde, at Charlottehaven kan risikere, at personer 
forsøger at få adgang til vores systemer og data eller på anden måde forsøger 
at skade virksomheden.  
Det er ikke tilladt at benytte Charlottehavens internetadgang til at vise, 
downloade eller overføre materiale som er utugtigt, pornografisk, truende, 
racistisk eller indeholder seksuel chikane. Overtrædelse af reglerne anses som 
en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet og kan medføre 
ophævelse af ansættelsesforholdet uden varsel (bortvisning). 
 
E-MAILS 
E-mailsystemet udgør en vigtig del af Charlottehavens kommunikationssystem 
og er til for at understøtte selskabets opgaver og servicefunktioner. Derfor 
tilhører indholdet af e-mailpostkasser generelt Charlottehaven. 
Har du længere fravær fra din e-mail (fravær af mere end et par dages 
varighed) skal modtagelsen af e-mails viderestilles til en kollega, eller der skal 
gøres opmærksom på dit fravær via ”Out of Office Assistant”. Viderestilling sker 
efter aftale med nærmeste leder.  
Du må gerne bruge din e-mail privat i et rimeligt omfang, men det må ikke ske i 
konflikt med selskabets brug af e-mailfaciliteter. 
E-mailsystemet må kun bruges af medarbejdere. Du skal hjælpe med at hindre 
uautoriseret adgang til e-mailpostkasser, f.eks. ved at lukke e-mailprogrammet 
efter brug. 
 
Hos Charlottehaven er e-mail og internet alene til arbejdsmæssig brug. 
Netværket og al e-mail og internetbrug anses for Charlottehavens ejendom. 

Tekst? 

Kristian, vores driftschef sørger for, at alle afdelinger kører 
helt ned til detaljerne. 



Charlottehaven kan – hvis det skønnes nødvendigt – af hensyn til drift eller 
sikkerhed, registrere og læse alle e-mails og al internet brug.  

Vores IT-udstyr samt programmer overvåges af vores IT-ansvarlige, som har 
adgang til alle computere i huset. I øvrigt følger vi reglerne fra Datatilsynet 
herunder:  

• Når en medarbejder har forladt arbejdspladsen og ikke længere kan 
få adgang til sin personlige e-postkonto, må kontoen kun holdes aktiv i 
maksimalt 12 måneder 

• Snarest muligt efter, at medarbejderen har forladt arbejdspladsen, 
sættes et auto-svar på e-postkontoen med besked om 
medarbejderens fratræden og eventuel anden relevant information 

• Oplysninger om den personlige e-mailadresse skal hurtigst muligt 
fjernes fra arbejdspladsens hjemmeside og andre offentligt 
tilgængelige informationssteder 

• Kun en enkelt eller ganske få betroede medarbejdere bør have 
adgang til den fratrådte medarbejders personlige e-postkonto 

 
ØVRIGE FORHOLD VEDR. MAILS 
Vi udtrykker os alle forskelligt og har forskellig sprogbrug. Ved skriftlig 
kommunikation mellem to forskellige personer har vi derfor kraftigt forøget 
chancerne for at blive misforstået, medmindre vi tænker lige så meget over 
form og sprog som over indholdet, hver gang vi skriver.  
Du skal selvfølgelig i al kommunikation være forsigtig og huske på, at andre kan 
opfatte din adfærd som forskelligt.  
 
SOCIALE MEDIER 
Vi henstiller til at man bruges sine sociale medier i sin fritid, medmindre man 
har en rolle hvor man bruger firmaets sociale medier. 
 
 
 

SIKKERHED 
Charlottehavens netværk er sikret mod uvedkommende indtrængen med en 
firewall. Derudover er der etableret et filter, som giver mulighed for at 
begrænse adgangen til internettet for enkeltbrugere eller brugergrupper samt 
mulighed for at begrænse adgangen til udvalgte sider på Internettet. 
Der gøres opmærksom på, at det registreres, hvilke sider, du besøger, og at 
der løbende kan blive fulgt op på, at anvendelsen af internettet sker i 
overensstemmelse med ovenstående retningslinjer. Misbruger du din adgang 
til internettet, vil det blive rapporteret til ledelsen.  
 

PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR) 
I Charlottehaven tager vi persondataforordningen seriøst både hvad angår 
håndteringen af vores kunders og medarbejders personfølsomme 
oplysninger. Vi overholder GDPR (General Data Protection Regulation), der 
trådte i kraft den 25. maj 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALEFORDELE 
 

Charlottehaven tilbyder en række personalegoder. Medarbejderne i 
Charlottehaven har en række attraktive rabatordninger, der er nærmere 
beskrevet i de kommende afsnit. 
 
CAFÉ 
Du er også velkommen til at spise med familie og venner i cafeen, når du ikke 
er på arbejde med en personalerabat på 25 % (max. 8 pax). Du får 50 % rabat 
på brunch på udvalgte dage (max. 8 pax) – tal med afdelingslederen. 

Du kan købe vin og øvrige varer til indkøbspris, og din bestilling skal afleveres 
til din afdelingsleder. Du trækkes via din løn ved personalekøb. 

DRIKKEPENGE 
Det er tilladt at modtage drikkepenge/tips. 

FIITNESS 
Du kan træne i vores fitnesscenter på favorable vilkår, hvis: 

• Du er fyldt 18 år 
• Du kun træner i din fritid, altså før eller efter endt arbejdstid (ikke i 

frokostpause m.m.) 
• Holdet ikke er fuldt booket 
• Træningsmaskiner m.v. er ledige – træning skal så vidt muligt finde 

sted i eller ”medlems-stille” perioder 

Godet er omfattet af skattelovgivningen, og det er den ansattes eget ansvar at 
opgive det til skattemyndighederne. Ovennævnte regler gælder for alle ansatte 
– uanset hvilke regler man evt. har i dag. 

Frederikke og Anita i fitness er altid klar  
med smil og tunge vægte. 



Den enkelte kan få lagt et træningsprogram, men det skal koordineres med 
fitness-chefen. Programmet må ikke betyde en øget omkostning for centeret, 
eller at betalende medlemmer må vente med deres program.  

Det er tilladt at tage en ven med til træning, når den ansatte selv træner. Hvis 
vennen ønsker at træne på andre tidspunkter, kan denne købe et 
pårørendemedlemskab til ca. 50 % af normalprisen. Vi tilbyder 3 vennekort til 
hver fastansat. Medlemskabet gælder for nye medlemmer, altså ikke allerede-
betalende medlemmer. Ved endt ansættelsesforhold vil vennekortet sættes op 
til normal takst, når ansættelsesforholdet ophører. Startpakken er valgfri for 
den pårørende – hvis startpakken tilvælges, er det til fuld pris. 

Indmeldelse: I skal meldes ind som betalende medlemmer og skrive under på 
medlemsbetingelserne. Henvend jer derfor i fitnessreceptionen for at blive 
meldt ind. 

I skal tjekke ind som andre fitnessmedlemmer via jeres kort, så I registreres. 

Når du som ansat træner, er du stadig en loyal del af Charlottehaven. Derfor 
forventes det, at du træner ansvarligt og rydder op efter dig samt bruger 
håndklæde, når du træner. 

HELBREDSKONTROL – SÆRLIGT FOR NATTEVAGTER 
Grundet arbejdets karakter tilbyder Charlottehaven alle nattevagter et 
helbreds-tjek, inden de begynder at arbejde om natten hos os og herefter 
hvert tredje år. Kontakt egen læge og aftal nærmere med din nærmeste leder. 

Det er frivilligt, om du vil tage imod tilbuddet om et helbredstjek. 
Charlottehaven registrerer ikke, om du tager imod tilbuddet eller ej. 
Resultatet af helbredstjekket er fortroligt og bliver ikke sendt videre til 
Charlotte-haven. 

 
 

OVERNATNING 
Hvis du ønsker at booke en overnatning i Charlottehaven til reduceret pris 
(600 kr. ekskl. Morgenmad og 800 for venner/familie), skal du altid have en 
accept af din afdelingsleder, som foretager reservationen. Reservationen kan 
tidligst bekræftes to dage før ankomsten. Ønsker man at sikre sig en lejlighed i 
god tid, er prisen en anden. 
 
Til dig der bor langt fra Charlottehaven, er der mulighed for at overnatte uden 
beregning, såfremt du ikke kan komme hjem med offentligt transport og skal 
møde tidligt den efterfølgende dag. Dog bedes du bruge bad i fitnessom-
klædningen og forsøge at bruge lejligheden så lidt som muligt. Også her skal vi 
have din afdelingsledes accept. 
 
SELSKABER 
Ved større selskaber gives rabat afhængigt af belægning og arrangementstype 
- dette aftales nærmere med afdelingslederen. 
 
SKÆRMBRILLER 
Charlottehaven betaler dine skærmbriller, såfremt der er tale om et 
standardstel og -glad eller standard kontaktlinser. 
 
ALKOHOLPOLITIK 
Øl, vin og spiritus samt andre rusmidler må ikke indtages i arbejdstiden inkl. 
pauser. Dog kan den enkelte afdelingsleder godkende, at der ved særlige 
lejligheder bydes på et glas vin eller lign. 

Såfremt en medarbejder træffes beruset eller påvirket i arbejdstiden, kan 
dette medføre øjeblikkelig bortvisning. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILLEDMATERIALE OG PERSONLIGE OPLYSNINGER 
I Charlottehaven tager vi løbende foto og film, som anvendes i 
markedsføringen enten trykt eller elektronisk.  
Ved din ansættelse accepterer du samtidig, at Charlottehaven i forskellige 
sammenhænge kan bruge billedmateriale af dig og dit navn og 
arbejdsrelaterede oplysninger, herunder bl.a. mailadresse, titel og 
arbejdstelefonnummer med det formål at markedsføre virksomheden. Ønsker 
du ikke at have dit billede med, bedes du informere om dette. Dit samtykke 
kan til hver en tid trækkes tilbage. 
 
GARDEROBE 
Vores garderobe bruges til overtøj og større tasker. Badefaciliteterne er du 
også velkommen til at benytte. 

FORTROLIGHED 
Det forventes, at du: 

• Vil efterleve Charlottehaven A/S, Hjørringgade 12C, 2100 København 
Ø, CVR 27 34 84 08 ønske om tidsubegrænset fortrolighed 
(tavshedspligt) vedr. alt materiale og alle informationer i enhver form, 
der er udleveret til brug for udførelsen af arbejde, der udføres for 
Charlottehaven A/S 

• Ikke gengiver materiale - enten mundtligt eller skriftligt -  til 3. person 
uden Charlottehavens accept 

• At du kun bruger den info, du har om vores kunder, til at udføre den 
opgave, der er blevet tildelt dig 

• Efter samarbejdets ophør returneret dokumenter mv., som måtte 
være udleveret fra Charlottehaven A/S 

• Fortroligheden er gældende under hele samarbejdsaftalens løbetid 
samt i ubegrænset tid efter aftalens ophør 

 
 
 Vores elever i køkkenet knokler dagligt og sørger  

fx for lækker personalemad. 



KOMMUNIKATION 
Charlottehaven ønsker at have en åben og ærlig dialog på alle niveauer. Vi 
bestræber os på at holde dig fuldt informeret om dine rettigheder og pligter 
samt om forhold og beslutninger, der vedrører din ansættelse og dit arbejde. 
Vi er få kollegaer, der tilbringer mange timer sammen. Hjælp med til, at vi får 
gode dage sammen i et positivt miljø. 

Gæstens første indtryk af os er vigtigt. Du, dine kollegaer og Charlottehaven 
udgør en helhed, der skal få vores gæster til at føle sig velkomne. Dvs. vi skal 
give dem den helt specielle oplevelse der gør, at vi adskiller os fra ”mængden”.  

Vores gæster er selvfølgelig meget forskellige. Men du skal være med til at 
sikre, at uanset hvilken afdeling de møder, så får de den samme gode og 
imødekommende oplevelse hver gang. Sammen skal vi sikre, at gæsterne får 
indfriet deres forventninger og ønsker. På den måde får både du og 
Charlottehaven fortsat succes. 

Hvis du aftaler noget med en gæst, er det dit ansvar at overholde aftalen. Vær i 
det hele taget altid korrekt i forhold til husets gæster. Også selvom du skulle 
kende dem privat. 

Det er vigtigt af hensyn til vores gæster, at private mobiltelefoner er slukkede i 
arbejdstiden. 
 
 
NYHEDSBREV – SOCIALE MEDIER 
Vi opfordrer alle ansatte til at tilmelde sig vores nyhedsbrev, som indeholder 
mange vigtige informationer om arrangementer, tilbud og aktiviteter i huset. 
Tilmeld dig på vores hjemmeside.  

Følg os også meget gerne på sociale medier, og hjælp os med at dele vores 
budskaber. 

 

• www.facebook.com/Charlottehaven 
• Instagram: charlottehaven_2100 

Ligeledes har vi en lukket facebookgruppe for ansatte, hvor vi informerer om 
div. ting. https://www.facebook.com/groups/122958547789996/ 

 
NYHEDSBREV – SOCIALE MEDIER 
Vi opfordrer alle ansatte til at tilmelde sig vores nyhedsbrev, som indeholder 
mange vigtige informationer om arrangementer, tilbud og aktiviteter i huset. 
Tilmeld dig på vores hjemmeside.  

PARKERING 
Parkering af biler skal ske på anviste P-pladser i P-kælderen. Cykler skal 
parkeres i cykelstativerne over for hovedindgangen. 
 
RYGEPOLITIK 
Pr. 1. september 2016 blev Charlottehaven en total røgfri arbejdsplads - 
forstået på den måde, at det ikke er tilladt at ryge i arbejdstiden. Det ikke tilladt 
at ryge på Charlottehavens matrikel.  
Man skal derfor som minimum ud på Hjørringgade eller Gl. Kalkbrænderivej, 
hvis man ønsker at ryge i sine selvbetalte pauser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/Charlottehaven
https://www.facebook.com/groups/122958547789996/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund, 
røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel. 

Rygepolitikken tager også udgangspunkt i vores overordnede tankegang, der 
handler om positive oplevelser, sundhed og velvære.  
 
Vi ønsker at disse værdier gennemsyrer hele virksomheden, og derfor har vi 
også en holdning til at være en røgfri arbejdsplads. 
Samtidig ønsker vi at være en attraktiv og moderne arbejdsplads, og denne 
beslutning er helt i tråd med tidsånden. 
OBS! E-cigaretter sidestilles med almindelige cigaretter. 
 
Det med småt 
Såfremt du ikke overholder dette rygeforbud, modtager du en skriftlig 
advarsel. Sker det igen, modtager du endnu en skriftlig advarsel. Tredje gang 
vil du blive opsagt i henhold til din ansættelseskontrakt.  
 
SOIGNERING OG PERSONLIGT UDTRYK 
Det er dit ansvar, at dit tøj altid er rent på hele din vagt. På tilsvarende måde 
forventer vi, at dit udseende harmonerer med et servicejob. Make-up, hår og 
evt. skæg skal være diskret og må ikke fjerne opmærksomheden fra den 
service, vi yder vores kunder. 

I afdelinger der ikke bruger uniform, skal medarbejderens tøj være rent og 
korrekt. Fx er T-shirts med reklame eller udfordrende tekst ikke tilladt.  

For cafemedarbejdere, der er i direkte berøring med fødevarer, er det af 
hygiejniske grunde ikke tilladt at bære ringe. Langt hår må ikke være 
løsthængende.  

Synlige smykker må kun bæres i form af et ur, armbånd, halssmykke og 
øreringe. Evt. tatoveringer og piercinger skal være tildækkede.  

 
 
 Vores fitnessmedlemmer bruger meget tid i vores  

café og kender vores ansatte rigtig godt. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONISK HENVENDELSE 
Præsenter dig med velkommen til Charlottehaven du taler med efterfulgt af 
fornavn i telefonen. Smil gerne så det kan høres. 

TV-KAMERAER 
I Charlottehaven vil vi vores gæster det bedste – og Charlottehaven er TV-
overvåget netop af hensyn til gæsternes og din sikkerhed. Bl.a. for at forhindre 
og forebygge kriminelle handlinger såsom røverier, misbrug af dankort og 
anden kriminalitet. Optagelserne foregår i såvel gæsteområder som 
personaleområder. 

TYVERI 
Al tyveri meldes til politiet og medfører øjeblikkelig bortvisning. 

VAGTPLAN OG TIMEREGISTRERINGS-SYSTEM 
Lessor Workforce er et webbaseret intranet, som vi bruger til forskellige formål 
her i huset. 

Som ansat får du et log-in til systemet, og du skal bl.a. sørge for at opdatere 
dine stamdata online. Vi bruger også systemet til vagtplanlægning, så det er 
også her, du finder din vagtplan. Alle ansatte – medmindre andet er aftalt - skal 
tjekke ind og ud i forbindelse med vagter, og man kan også bytte vagter med 
hinanden i systemet. 

Du vil få flere oplysninger om Lessor Workforce i forbindelse med din 
ansættelse. 

 
 
 
  Vores tekniske afdeling er altid på farten. De har travlt 

med at løse opgaver i alle husets afdelinger. 
 



 
 
 

 

VELKOMMEN TIL  

CHARLOTTEHAVEN 
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