
De Forenede Dampvaskerier 
 
Leverandørsamarbejdet 



• Vasker for alle hospitaler i Region Nordjylland og Region Syddanmark 

• Samarbejdsaftaler med en række kommuner (Frederikshavn, Aalborg, 

Vesthimmerland, Randers Århus, Silkeborg, Herning, Holstebro, Ikast-

Skjern, Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Odense, Langeland 

Haderslev og Esbjerg) 

• institutioner, plejehjem/centre, hjemmepleje, tekniske skoler osv.  

• Omsætning: 

– 100 mio. pr. år i Aalborg 

– 65 mio. pr. år i Vejen 

• Beklædningsservice 

• Linnedservice 

• Hygiejneservice 

• Måtteservice 

• InHouse-service 

• Dagsproduktion : 

– ca. 27 ton I Aalborg  

– ca. 12 ton I Vejen 

• Beskæftigede: 

– 125 personer I Aalborg  

–   15 personer I Haderslev 

–   80 personer i Vejen 

FAKTA 
AALBORG, HADERSLEV OG VEJEN 
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 ANSVARLIG LEDELSE 
- FRA HOLDNING TIL HANDLING 
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• DS 49001 

Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar 

• ISO 14001 

Miljøledelsessystem  

• OHSAS 18001 

Arbejdsmiljøledelsessystem 

• SVANEN 

Nordisk miljømærke 

• ISO 22000 

Ledelsessystem for fødevaresikkerhed 

 

Certificeringer 
Garanti for at vi tager ansvar 

• ISO 9001 

Kvalitetledelsessystem 

• ISO 13485 

Kvalitetledelsessystem, medicinsk udstyr 

• DS 2450 

Styring af infektionshygiejne 

• DS 2451-8 

Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug 

 



CSR og Værdier… 

Kunder  
Vi vil til enhver tid sikre vores kunder den bedst mulige 
service og kvalitet 
 
Miljø 
Vi vil begrænse vores miljøpåvirkninger mest muligt 
Vi vil være på forkant og sætte nye og forbedrede mål 
Vi stiller krav til vores medarbejdere og leverandører om at 
tage del i vores indsats 
 
Medarbejdere 
Vi vil drage omsorg for vores medarbejdere og sikre et 
godt arbejdsmiljø 
 
Samfund 
Vi vil bidrage til en positiv samfundsudvikling 
Vi vil engagere os lokalt, understøtte gode og velgørende 
projekter, samarbejde 
proaktivt med myndigheder og være i dialog med 
interessenter 
 
Leverandører 
Vi arbejder aktivt for, at vores interessenter og alle led i 
leverandørkæden lever op til interne krav og målsætninger 
samt internationale menneskerettigheder og 
adfærdsnormer med respekt for evt. lokale forskelligheder 
 
Mangfoldighed 
Menneskelighed er én af vores kerneværdier. Derfor har vi 
fokus på ligestilling og mangfoldighed. Der er frihed til 
forskellighed inden for vores fælles rammer.  
Vi respekterer vores forskellighed men skelner ikke mellem 
nationalitet. 
 
 
 



Jeg er ansvarlig for, at min leverandør  Jeg er ansvarlig for, at det jeg  

leverer, hvad jeg forventer  afleverer til min kunde er som kunden forventer 

 

 

 
Min leverandør 

Overensstemmelse 

Mig 

Det kræver, at Jeg definerer, hvad jeg 

forventer af min leverandør 

Overensstemmelse 

Min kunde 

Det er Mit ansvar, at jeg kender 

min kundes krav 

KUNDE OG LEVERANDØR 
FORVENTNINGSAFSTEMNING 
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KRAV til 

• Artikler 

• Leverandøren/underleverandører 

• Leverandørens medarbejdere 

• Samarbejde og innovation 

• Leveringssikkerhed 

• Bestillingsprocedure 

• Tider og præcision 

• Transport 

• Rapportering og styring 

• Materiel 

LEVERANDØRSAMARBEJDET - 
KRAV TIL LEVERANDØREN 

http://www.aleris.dk/
http://www.aleris.dk/


LEVERANDØRSAMARBEJDET - 
KRAV TIL LEVERANDØREN 
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• Overholdelse af gældende hygiejneregler 

• Innovativ og opsøgende I relation til artikler og arbejdsrutiner 

• Dokumentation over medarbejderkompetencer 

• Aktivt medvirke til igangsætning og udvikling af projekter 

• I besiddelse af de nødvendige tekniske ressourcer og kompetencer 

• At produktion og logistik er I overensstemmelse med kundens 

bæredygtighedsstrategi 

LEVERANDØRSAMARBEJDET - 
DET FORMELLE SAMARBEJDE 

http://www.aleris.dk/
http://www.aleris.dk/


Samarbejdet med leverandøren/kunden 

• Få en god dialog fra starten af samarbejdet.  

• Søg at opnå en uforpligtende fortrolighed 

• Lad leverandøren/kunden vide at denne kan stole på dig 

• Deltag i arrangementer hos leverandøren/kunden 

• Fortæl leverandøren/kunden, hvilke værdier virksomheden vægter og 

arbejder ud fra 

• Lad aldrig leverandøren/kunden være i tvivl om dine forventninger til 

samarbejdet 

• Inddrag leverandøren/kunden i udviklingsprojekter 

• Hav et afslappet forhold til leverandøren/kunden  

(ikke tilbagelænet) 

• Gå ikke ind i en diskussion med leverandøren/kunden, - dette hører til i det 

Formelle samarbejde 

• xxx 

• xxx 

LEVERANDØRSAMARBEJDET - 
DET UFORMELLE SAMARBEJDE 
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Tak for opmærksomheden 


