
 

 

 

Din nye Buddy på Kastaniehaven 

For at give vores nye medarbejdere den bedst mulige opstart 

på det nye job, så har vi her på Kastaniehaven indført et 

Buddyprogram, der skal sikre at du falder rigtig godt til hos os 

og allerede føler dig hjemme fra første arbejdsdag. 

 

Vi er naturligvis alle fælles om og ansvarlige for at skabe et 

godt lærings- og arbejdsmiljø, hvorfor du altid opfordres til at 

stille spørgsmål og søge hjælp hvis der opstår nogen former 

for tvivl hos dig. For at imødekomme de mange spørgsmål der 

altid kommer i starten af et nyt arbejde, så vil du gennem hele dit introforløb på Kastaniehaven have 

én dedikeret Buddy, der altid er til rådighed for dig, hvis du får brug for det. 

 

Din Buddy er [buddys fulde navn], der selv har været ansat på Kastaniehaven i [x antal år]. [Buddys 

fornavn] er selv tilknyttet hus [husnummer], så foruden at være din Buddy i de kommende par uger, 

så er [han/hun] også din kommende kollega i huset. 

 

Introduktion og samarbejde 

Din Buddy kommer til at være til stede på din første arbejdsdag, så du vil altså have et velkendt ansigt 

at møde ind til om morgenen. Derefter vil du komme til at følge din Buddy så meget som 

arbejdsplanen tillader det. Derudover får du naturligvis en masse andre dygtige og rare kollegaer i 

hus [husnummer], der altid er behjælpelige hvis du skulle få brug for det. 

 

Arbejdsindsats, samt vagtdeltagelse 

Vi er opmærksomme på, at al begyndelse er svær når man kommer et nyt sted hen, uanset hvor 

meget erfaring man ellers har med i bagagen. Derfor vil du igennem hele introforløbet blive tilknyttet 

hus [husnummer] som ekstra bemanding. Det vil sige at der i introduktionen vil være fuldt fokus på 

at give dig den bedst mulige oplæring, uden at det påvirker den daglige rytme i huset. 

 

 

 

 

[Tilføj Billede af 

Buddy] 


