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DER ER
EN GRUND
til, at vi er her
til, at vi er stærke
til, at vi er fremtiden
til, at du får denne bog

En dårlig betonstøbning kan ikke gøres om. 
Den kræver, at du er ekspert og tør love, du 
gør det rigtigt første gang – hver gang!
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MENTALT

Der findes ingen andre som os. Vi er Unicon og fundamentet
for utallige danske byggerier; fra store markante projekter
til de små og mere dagligdags. Alle er verdens vigtigste.  
Det skal vi huske aldrig at glemme.    
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RÅ

Vi er rå. På den gode måde. Den rene vare. Sand, cement, 
skidt, møg og støv på produktsiden. Og som mennesker ægte, 
hårdtarbejdende og kompromisløse af natur. Vi er store, men 
aldrig i slaget. Ydmyghed er en vigtig del af vores DNA. 
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Kundernes succes er afgørende for vores egen. Vi ved, at vi hver 
dag skal gøre os fortjent til at være her, og vi tager derfor aldrig 
tingene for givet. Det handler om at gøre sig umage og være  
fokuseret ned til mindste detalje. Om at komme rundt om alt  
og ind til selve kernen. 
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Struktur er vores rutiner og procedurer. Alt det, der sikrer,  
at vi får det hele med; til både kundens og Unicons fordel. 

STRUKTUR
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Kristian Hindhede blev født den  
19. august 1891. I 1926 startede han 
sit eget entreprenørfirma og fik den 
første større opgave i Haveforeningen 
“Brønshøj Haveforstad”, hvor firmaet 
skulle anlægge veje, fortove og kloak-
ker. For at være selvforsynende med 
kloakrør og fliser etablerede han et 
mindre cementstøberi på Vanløse Allé.

Ligeledes tænkte han, at det måtte 
være langt mere hensigtsmæssigt 
at fremstille betonen centralt på et 
stationært blandeanlæg og køre det 
til byggepladsen i stedet for at stå og 
håndblande det. Således startede han 
Danmarks og Europas første fabrik til 
fremstilling af færdigblandet beton på 
et anlæg i Kalkbrænderihavnen.

Et andet eksempel på Hindhedes 
kreativitet var, at han, som den første 
i landet, anvendte gravemaskiner. Han 
anskaffede to dampdrevne Menck & 
Hambrock gravemaskiner, da bane- 
graven på Nørrevold skulle udgraves.  
Han kaldte den del af firmaet “Grav- 
Compagniet” og navngav maskinerne 
Gravco 1 og Gravco 2. Navnet “Gravko” 
er sidenhen gået ind i dansk sprogbrug 
som betegnelse for en gravemaskine.

FLSmidth & Co. blev meget hurtigt inte-
resseret i denne initiativrige ingeniør, 
og i 1927 blev KH Beton en del af FLS 
koncernen under navnet De Danske 
Betonfabrikker. Nu kunne Hindhede 
ekspandere yderligere, og han byggede 
blandestationer flere steder i Køben-
havn og omegn. Betonen blev kørt  
ud på “fladvogne”, hvilket betød at 
betonen skulle leveres tør.

Under et besøg i USA havde Hindhede 
set en blander på hjul, og det gav ham 
ideen til at bygge en “rotérbil” som 
kunne levere flydende beton til bygge- 
pladserne. De første biler kunne rumme  
1,25 m³. Tromlen drejede rundt under 

kørslen, men skulle vippes manuelt,  
hvilket krævede gode kræfter. Lige-
ledes skulle man sætte skruelåg på 
toppen af tromlen, således at den 
kunne stå fastlåst vandret under 
kørslen.

KH Beton udviklede sig yderligere  
over årene og blev den førende beton-
leverandør på det danske marked.

Færdigbeton blev stiftet 4. november 
1960 af ingeniør Niels Hav. Denne 
virksomhed ekspanderede yderligere, 
inden FLS Koncernen overtog Færdig-
beton Aalborg. FLSmidth &Co. havde 
option på køb af virksomheden, og i 
forbindelse med et generationsskifte 
blev Aalborg Portland Færdigbeton 
overtaget 1. august 1980.

I 1988 blev FLS Koncernens otte 
betonselskaber samlet under navnet 
Unicon og fik en fælles identitet – de 
velkendte blå og hvide striber. Midt i 
80’erne voksede Unicon Group’s inter-
nationale interesser med overtagelse 
af fabriksvirksomheder i North og 
South Carolina, USA. Derefter gik det 
stærkt med etablering af virksomheder 
i Spanien, indgåelse af joint-venture 
i Portugal og ekspansion i Polen. Alle 
disse aktiviteter er dog i dag solgt fra.

I 1993 overtog Unicon 50 % af aktie- 
kapitalen i Sydsveriges største fabriks-
betonvirksomhed, AB Sydsten, og i 
1999 blev Unicon Group Skandinaviens 
største udbyder af fabriksbeton med 
overtagelse af virksomheder i Norge.

I 2004 blev Unicon overtaget af  
det italienske selskab Cementir, og  
året efter blev 4K Beton en del af 
Unicon A/S.
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Sydhavn Genbrugscenter
Vinder af Bæredygtig 
Beton Prisen 2019
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Vi er de blå og hvide. Eksperter på hver vores felt og afhængige af hinanden. Vi kan  
ikke alle være de bedste til alt, men vi kan specialisere og dygtiggøre os hver især. 
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At spille sammen som et team. Det er det, kunderne forventer af os.
Det, der gør, at vi også i fremtiden kan indtage rollen som markedsleder.
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HVAD VIL DU SIGE,
HVIS DU SKAL ”SÆLGE” 
UNICON TIL EN, DER IKKE 
KENDER OS – OG DU 
KUN HAR DEN TID, DET 
TAGER AT KØRE ET PAR 
ETAGER OP ELLER NED I 
EN ELEVATOR. DET FÅR 
DU SVARET PÅ HER:
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01
Vi går efter den bedste løsning hver gang. 

Fordi vi vil opfattes som eksperterne og gøre os 
fortjent til vores position som markedsleder. 



02
Vi vil være store og samtidig nære nok. 

Ved at være kompetente som ingen 
andre og fokuserede fra start til mål.



03
Det, vi gør, det gør vi ambitiøst og som team. 
Både internt og eksternt. Og med de blå og 

hvide striber på bilerne som kendetegn.



04
Det betyder løsninger, som er rigtige 

første gang og giver tryghed for succes. 
Som resultat af et ideelt partnerskab.



DEN
BEDSTE
LØSNING
HVER
GANG
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Hos Unicon går vi efter den bedste løsning hver gang.  Vi kan som 
de eneste levere i hele landet, og takket være vores kompetente og 
engagerede medarbejdere kan vi garantere beton i den rette kvalitet 
og til tiden. Vores brede sortiment af betonpumper og pumpetilbe-
hør gør, at ingen støbeopgave er umulig.
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“DET VIGTIGSTE FOR 
MIG ER, AT KUNDEN 
ER TILFREDS MED
MIT ARBEJDE”
KELD NYHUUS
Pumpechauffør 

Keld har stor erfaring som chauffør i betonbranchen og har 
været hos Unicon i 10 år. ”På et tidspunkt kørte jeg ved en 
anden vognmand, hvor vi begyndte at køre materialer for 
Unicon. Jeg kunne godt lide atmosfæren, så da de ringede  
fra Unicon og sagde, at de manglede en betonchauffør, slog 
jeg til. Efter nogle år kom nogen af pumpekollegaerne og 
spurgte, om det var noget for mig at prøve pumpeafdelingen, 
og så har jeg hængt på lige siden.”

Kelds arbejde foregår ude ved kunderne, og han elsker  
friheden. ”Normalt er jeg jo alene ude ved kunderne, med 
mindre vi har en slagopgave, så kan vi være flere om det. 
Sådan en dag, når man går ude i høj solskin, det er en god 
dag. Der er selvfølgelig også andre dage, hvor det er møgvejr, 
men det er jo en vanesag; og at gå ude er fantastisk. Og så 
gør jeg en forskel for kunden. Hvis ikke der var en pumpe, så 
skulle kunderne jo selv slide med at få betonen ind på plads. 
Jeg kan levere den, lige hvor de ønsker.”

Om Unicon som arbejdsplads siger Keld: ”Jeg er glad for min 
arbejdsplads, det siger jo næsten sig selv, idet jeg har været 
her i 10 år. Har man problemer, så lytter de til en, og som 
kollegaer har vi det godt med hinanden.” 

Samarbejdet med både betonchaufførerne og de andre pumpe- 
kollegaer er godt, vi er et team med et godt sammenhold. ”Og 
så plejer vi jo at sige, at pumpechauffører er bedre end beton-
chauffører,” griner Keld, ”vi driller hinanden lidt.”

Det vigtigste for Keld er, at kunden er tilfreds; for så har han 
gjort et godt stykke arbejde. ”Jeg har en faglig stolthed, og jeg 
ville ikke bryde mig om at køre fra en opgave, hvor kunden 
ikke var tilfreds.”  
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SAFETY
Sikkerhed for mennesker og miljø er en 
grundlæggende værdi for Unicon. 
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FIRST
Vi har strengere krav, end hvad lovgivningen foreskriver, og  

konstant fokus på HSE (Health, Safety and Environment).
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“SOM ANSAT I UNICON 
MØDER JEG KONSTANT
NYE UDFORDRINGER;
OG LÆRER EN MASSE”
PIA JENSEN
Systemspecialist

Pia har været ansat hos Unicon i 18 år og startede som 
kørselsleder. Herefter var hun salgs- og planlægningskoor-
dinator og derefter produktionsassistent. ”Der har været lidt 
forskellige titler,” smiler hun, ”jeg er jo nærmest vokset op 
med Unicon.” I dag er Pia systemspecialist. Hendes rolle er at 
være superbruger af systemerne i logistikafdelingen og teste 
alle de nye ting. Og desuden at uddanne nye medarbejdere og 
lave arbejdsbeskrivelser. ”Jeg prøver at gøre hverdagen lidt 
nemmere for mine kollegaer. F.eks. hjælper jeg chaufførerne 
med TMS, som er en håndholdt mobiltelefon, de har med ud  
til kunden; den laver jeg support på, hvis der er problemer 
med den.” 

Pia har også nogle systemmæssige opgaver på tværs af 
afdelingerne og derfor en del samarbejde med flere af sine 
kollegaer. ”Fordi jeg har være her i så mange år, er der 
mange, der ringer til mig, hvis de har spørgsmål til support; 
fordi de ved, at jeg oftest kender svaret” fortæller Pia, ”nu er 
jeg jo en af de erfarne.” 

For Pia er det vigtigt, at hendes arbejdsdag er varieret, og 
at der er en vis alsidighed i hendes arbejdsopgaver. ”Der er 
ikke to dage, der er ens; fordi organisationen også tit ændrer 
sig, så man hurtigt bliver kastet ud i nye situationer. Noget, 
du ikke havde opsøgt, hvor du bliver udfordret og lærer en 
masse. Det kan jeg meget godt lide; det med, at man ikke  
gror fast.” 

”Det kollegiale og sociale hos Unicon fungerer rigtig godt,” 
fortæller Pia. ”Vi hjælper hinanden og deler erfaringer kolle- 
gaer imellem, og vi står sammen om de opgaver, der skal 
løses. Folk er altid indstillet på, at det her skal vi nok få løst. 
Der er aldrig nogen, der sætter hænderne op og siger: det vil 
jeg ikke være med til. Vi får tingene til at lykkes, det er den 
ånd, der er; vi er gode til at samarbejde.” 
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Beton fremstilles af portlandcement, 
vand og tilslag (sand og sten) og er et 
materiale med enestående formbarhed,  
styrke og holdbarhed, hvis det frem- 
stilles korrekt.

Blandingen af cement og vand 
(cementpasta) kan opfattes som en 
tokomponentlim, som hærder og 
binder tilslagspartiklerne sammen i  
en fast struktur.
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UNI-DRY® UNI-READY®
UNI-FUNDA UNI-WALL®
UNI-FILL UNI-WINTER

UNI-GREEN® UNI-BRIGHTTM

UNI-LIGHT CLASSIC®
UNI-DARKTM UNI-DRY® 

UNI-READY®
UNI-FUNDA UNI-WALL®
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“DEN DER HAR  
FARMAND VÆRET 
MED TIL AT LAVE, 
SIGER JEG TIT TIL 
BØRNENE”
FINN TORBEN HANSEN
Betonchauffør

En god dag for Finn er, når alt kører som smurt. ”Når vi er  
her alle sammen, og der er noget at lave; når vi kører ud til 
kunden og kommer hjem og får kaffe og alt det, der skal til.” 
Han nyder at være en del af et team; at arbejde sammen 
med sine kollegaer, både de andre chauffører, laboranten, 
blandemesteren og områdechefen. ”Nu har jeg været ansat 
i 28 år, og det har altid været dejligt at være her. Og er der 
problemer, så tager Jacob altid over, så er der en løsning på 
det hele.” Jacob er områdechefen og dermed Finns overordne-
de. ”Det var mig, der lærte ham op,” griner Finn.

Finn har været med til at lave Storebæltsbroen, men han er 
også stolt over at komme ud og hjælpe f.eks. en bondemand, 
der skal have lavet fundamentet til hans lade og stald. Det 
er også en god opgave. ”Nogen gange, når jeg er ude ved 
kunderne, så siger de: du er den bedste,” fortæller Finn. ”Når 
jeg får sådan noget at vide, så føler jeg, at jeg har gjort en god 
gerning; det er et klap på skulderen.”

Når Finn er sammen med familien, så falder snakken ofte 
på arbejde. ”Så fortæller jeg om de projekter, altså gårde og  
huse, vi har været med til at lave. Og når vi kører forbi en  
bro, så siger jeg altid til børnene: den der, den har farmand  
været med til at lave; det er jo noget, jeg er stolt af.”

På spørgsmålet om, hvad der efter Finns mening kunne gøre 
Unicon til en bedre arbejdsplads, svarer han. ”Hvis der er 
nogen problemer, så går vi til Jacob eller blandemesteren, 
og så gør de noget ved det; der er altid respons. Jeg har ikke 
noget at klage over. Det er nok også derfor, jeg har været her i 
så mange år. Det er jo ligesom min familie nu.”

55



UNIC   N



UNIC   N
Med målet om 70 % CO

2
-reduktion i 2030, påhviler der os  

alle et ansvar, og det ansvar har vi i Unicon tænkt os at  
løfte. Vi har længe haft fokus på CO

2
 aftryk og forsket i,  

hvordan vi kan reducere cementindholdet via bl.a.  
bioaskebaserede fillere og nye tilsætningsstoffer, som  
kan reducere vandindholdet; og vi har genanvendelse af  
beton som en afgørende prioritet.

Gennem en årrække har vi arbejdet med udvikling af  
mere klimavenlige betoner. Senest som deltager i  
forsknings- og udviklingsprojektet Grøn Beton II,  

hvor vi som Danmarks største og ældste betonproducent  
og -leverandør spillede en vigtig rolle i forhold til de tests  
og forsøg, der er afgørende, når forskning skal blive til ny 
viden og nye, bæredygtige materialer i praksis. Det skal  
være enkelt at bygge bæredygtigt i beton; og derfor også 
enkelt at vælge bæredygtigt.

Derfor har vi introduceret varemærket UNI-Green®, så  
de grønne produkter bliver nemmere at identificere og  
vælge. Det er, hvad vi forstår ved innovation.



At bygge en bæredygtig fremtid kræver 
det rigtige fundament. Hver eneste dag 
producerer og leverer vi et af de mest 
uundværlige byggematerialer fra 33 
fabrikker over hele Danmark.

Vores færdigblandede beton indgår i  
utallige byggerier, som skal overholde 
alle tænkelige kvalitets- og miljømæssige 
krav. Og vi stiller selv de allerhøjeste 
grønne krav. Vi leverer til mange større 
byggerier, hvor vores beton er grundlaget 
for betydelige energibesparelser. Og vi 
deltager løbende i udviklingsprojekter  
med interessenter fra hele byggeproces-
sen; arkitekter, ingeniører, højere lære- 
anstalter, entreprenører og leverandører.

Så både nuværende og kommende 
generationer kan se frem til en 
bæredygtig hverdag.

LAD OS 
LEGE 
FREMTID
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NÅR VI LYTTER
TIL HINANDEN,
BLI’R VI ALLE

LIDT KLOGERE.
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NÅR VI LYTTER
TIL HINANDEN,
BLI’R VI ALLE

LIDT KLOGERE.
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“DET ER VIGTIGT,
AT UNICON ALDRIG
GÅR PÅ KOMPROMIS
MED SIKKERHEDEN”
KIM PREHN-JACOBSEN
HSE koordinator 

Som HSE koordinator er det Kims opgave at sikre, at vi alle 
overholder lovgivningen indenfor arbejdsmiljø og miljø, og at 
sikkerheden er i top, så vi undgår arbejdsulykker. Det er et 
godt job, fortæller Kim: ”Jeg er meget praktisk anlagt, og det 
passer til min funktion. Jeg kommer rundt på alle fabrikkerne, 
og jeg er med til at oplære og rådgive vores arbejdsmiljøre-
præsentanter; det har jeg det godt med – at sidde på et kontor 
fra 8-16, det er ikke mig.”

Lige meget hvor man kommer, så er der en god stemning, 
selv om folk, ifølge Kim, er meget forskellige – både fagligt 
og af natur: ”Der er en stor variation af kulturer. Der er både 
nordjyder, sønderjyder, fynboer og københavnere, og de er ret 
forskellige. Når jeg skal implementere noget, kan jeg have én 
tilgang i Nordjylland, og den ved jeg aldrig vil virke i Køben-
havn, og så er jeg nødt til at gøre det anderledes der,” siger 
Kim, ”det gør det sjovt at gå på arbejde.”

Noget af det, Kim sætter stor pris på, er, at der er højt til loftet. 
At han har stor frihed under ansvar og får lov til at planlægge  
selv. Og han er ikke så lidt stolt af, at han i samarbejde med 
kollegaer overalt i landet, har været med til at reducere antallet 
af arbejdsulykker markant. Kim har stor erfaring indenfor 
sit felt og har været autoriseret arbejdsmiljørådgiver i 10 år, 
blandt andet i byggebranchen, før han kom til Unicon. Selvom 
han ikke hører til den gamle garde, så fornemmer han klart,  
at der er en Unicon ånd, særligt blandt chauffører og produk- 
tionsassistenter. Man er kammeratlige og løsningsorienterede  
og ser ikke problemer, når der er noget, der driller; kun mulig- 
heder. ”Vi har rigtig mange medarbejdere,” slutter Kim, ”der 
er villige til at gå rigtig langt i Unicons interesse. Den ånd skal 
vi dyrke og værne om, men samtidig huske ikke at komme 
helt derud, hvor vi går på kompromis med sikkerheden.”
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SOLID
Passion, ambition og vedholdenhed er blandt grundpillerne i vores 
virksomhed. Værdier, der har kendetegnet os i generationer og 
medvirket til at skabe en helt speciel Unicon ånd. Er man ægte 
Unicon’er, så er man det for livet, hvilket blandt andet kommer til 
udtryk i SeniorKlubben. Her uddybes og bevares pensionerede 
medarbejderes kontakt med hinanden og Unicon ved en række 
årlige sammenkomster og aktiviteter.
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FOLK AF DEN 
RETTE STØBNING

HAR IKKE BRUG FOR 
FLØJLSHANDSKER.
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“UNICON ER ET 
RIGTIG GLAD FIRMA.
DET ER GODT, FOR
JEG GRINER MEGET”
DENISSE PÁEZ GOMEZ
Produktingeniør 

Denisse er uddannet civilingeniør og fra Chile, og allerede på 
universitetet fandt hun ud af, at det kunne være spændende at  
arbejde med byggematerialer. En kort periode arbejdede 
hun med at udvikle måder, hvorpå man kunne renovere veje 
med beton og asfalt i vejdirektoratet i Chile, og senere fik hun 
arbejde i et ingeniørfirma, der lavede forskellige projekter 
inden for vand og kloakering/afløb. I 2016 kom hun til Dan-
mark, hvor hun via en graduate stilling hos Aalborg Portland 
kom til at samarbejde med Unicon i afdelingen i København. 
I 2018, da hun var færdig med sin uddannelse, fik Denisse 
tilbud om at blive, og i 2019 var den endelige kontrakt på plads.

Denisse arbejder primært med kvalitetskontrol og udlevering 
af kvalitetsresultater til kunderne. Hun rådgiver dem om pro-
dukter og komplikationer, herunder temperaturmålinger, og så 
arbejder hun også på nogen produktudviklingsprojekter. ”Jeg 
samarbejder først og fremmest med produktionsassistenter, 
teknikere og chauffører. Og så selvfølgelig med mine kollegaer 
fra teknologi- og kvalitetsafdelingen. Jeg har nogle fantastiske 
kollegaer. Både i Aalborg, hvor jeg sidder, og i København.  
Alle er bare så søde og gode til at hjælpe.”

Der er ikke mange kvinder i Denisses afdeling, og for mange 
passer kvinder og beton ikke sammen. Den køber Denisse  
ikke: ”Jeg synes, alle er lige; jeg kan ikke se, der skulle være 
forskel. Unicon er en rigtig spændende arbejdsplads med 
spændende opgaver, og jeg har lov til at have en mening, 
selvom jeg er kvinde. Jeg bliver hørt, og jeg har et ansvar.  
Jeg kører mine projekter, og der er ikke særlige grænser, fordi 
jeg er kvinde.”

Denisse er meget udadvendt og griner meget, fortæller hun, 
så hun føler, at hun er havnet det helt rigtige sted. ”Jeg synes, 
Unicon er et meget glad firma. Alle er meget tilfredse med det, 
de laver, og har som fælles mål at gøre vores kunder tilfredse. 
For mig er det noget af det bedste, når jeg hjælper en kunde 
med at undgå problemer, eller kan give dem svar på, hvordan 
de bedst kan bruge vores produkter.”
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EN VIRKSOMHED 
KENDES PÅ DE 

MENNESKER, DEN 
HAR ANSAT.
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”KLAR TIL AT  
GØRE EN FORSKEL 
HVER DAG”
FLEMMING GRAND
Key Account Manager

Flemming er i sin tid udlært maskinarbejder, har senere gået 
på Maskinmesterskolen og arbejdet og boet i USA, og i Dan-
mark har han været beskæftiget inden for flere forskellige 
brancher. I sit tidligere job blev Flemming en dag kontaktet 
af en tidligere kollega, som opfordrede ham til at søge jobbet 
hos Unicon som Key Account Manager i Midt- og Vestjylland. 
Ifølge den tidligere kollega; fordi det lige ville være et job for 
ham. Han tvivlede dog, med den begrundelse – hvor sjovt 
og spændende kan beton lige være? Men det blev til et job i 
Unicon som sælger af beton fra Thisted i nord til midten af 
Jylland og ned syd for Ringkøbing Fjord.

Opgaverne spænder vidt, og ikke to dage er ens. Én dag hand-
ler det om at sælge beton til et sygehus, den næste dag skal 
der sælges beton til en sommerhussokkel. Det er naturligvis 
med til at give et stort spænd i kontakten til kunderne – både 
som sælger og som rådgiver eller vejleder – ikke i valget af 
beton, men om der f.eks. skal bruges pumpe eller bånd, om 
det ville være en god løsning at gå en styrke op i betonen osv.

Flemmings hverdag er ikke kun en bred kontakt til kunderne, 
men også til de forskellige afdelinger i Unicon, hvor netop det 
gode samarbejde ligger ham meget på sinde. Han er nødt til 
at sælge beton for at give kollegaerne noget at producere og 
levere. Kollegaerne skal producere den gode beton og levere 
den på bedste vis, for at sikre at kunden gerne vil handle igen. 
Alt skal gå op i en højere enhed – fordi der kun støbes én gang.

Flemming synes altid, at de store støbninger – eksempelvis 
et vindmøllefundament, der starter kl. 4 om morgenen og 
forsætter til kl. 20 om aftenen – er spændende. ”Følelsen når 
det hele spiller max. Når alle arbejder sammen og gør sig 
umage, og måske endda bliver færdige to timer før kunden 
forventede, og man kan sige ”godt gået drenge”, det synes jeg 
er fedt. Det giver sådan en god holdånd, og det er med til at 
gøre det sjovt og spændende at sælge beton.”
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HELSTØBT

helstøbt adjektiv

 OVERFØRT harmonisk og sammenhængende; 
fuldendt – fx om personlighed, kunstværk 
eller byggeri
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af den rette støbning

 OVERFØRT af en særlig, ofte god 
karakter, art eller type; med en 
særlig indstilling eller evne.
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”NÅR MAN HAR 
DET GODT, VIL MAN 
GERNE GIVE ET 
EKSTRA NAP MED”
RENE OLESEN
Produktionsassistent

Rene startede som chauffør i Fredericia i august 2006, den-
gang firmaet stadigvæk hed 4K Beton. Sidenhen var han også 
chauffør på Sjælland og begyndte derefter som produktions-
assistent i 2018. Og hvad laver sådan en så?

”Vores hovedfunktion er at få blandet noget beton, og der-
udover vedligeholder vi værkerne og sørger for, at tingene 
fungerer. Vi passer lidt os selv og snakker med vores chef, 
når der er behov for det, men hovedsagligt sørger vi for, at 
værket kører.”

En god dag for Rene er, når det hele virker. ”Jeg kan godt 
lide, når vi har travlt, og der sker noget, og ja, når vores værk 
det kører. Det er jo ikke nyt det hele, så der er ting, der går i 
stykker, som vi skal ud og reparere på.”

Sammenholdet i produktionen er rigtig godt, synes Rene. 
”Hvis nogen har brug for at få fri, så hjælper vi hinanden. 
 Der er en god og sjov tone, og det gør arbejdsdagen bedre,  
at vi hygger os sammen; også når der er travlt. Jeg har lyst  
til at møde; jeg tænker ikke øv, når jeg står op, men at det  
nok skal blive en god dag.” 

Man kan godt risikere nogen ekstra lange dage med arbejde, 
hvis nogen har fri, men det har Rene det fint med. ”Når man 
har det godt, vil man gerne give et ekstra nap med.”

Rene har været en del af en masse store projekter, herunder 
Metroen, og fremhæver den fælles indsats, der bliver ydet. 
”Jeg synes næsten, det fedeste er, at selvom man har at gøre 
med 200 eller 300 kubik, så hænger folk i. Vi har haft mange 
store opgaver, hvor vi hjælper hinanden i mål, og det er det 
vigtigste.”

På spørgsmålet om den berømte Unicon ånd, svarer han: 
”Vores Unicon ånd er, at vi altid kommer i mål og hjælper 
hinanden.”
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DET TRÆKKER OP

Klimaforandringerne vil stille nye krav til bl.a. vores veje. Der falder 
mere og kraftigere regn, hvilket betyder, at større og større mængder 
vand skal ledes væk. Her er drænbeton en af vejene frem.
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TIL FORANDRING

Hos Unicon har vi altid været gearet til 
forandring. Du kan ikke være markedsleder 

uden at gå foran og ad nye veje.
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“I UNICON STÅR VI 
SAMMEN, NÅR DER 
SKAL PRÆSTERES.
DET ER VILDT FEDT”
HELLE GRØNDAHL VAABEN
Salgskoordinator 

Med 10 år hos Unicon, og en fortid som 5. generation på  
Aalborg Portland, har Helle et helt specielt forhold til det,  
hun laver. Hun startede som 17-årig på Aalborg Portland og 
har siden haft en helt speciel følelse af stolthed, hver gang 
hun kører på motorvejen og ser cementfabrikken tårne sig  
op i horisonten.

”Det er en fantastisk arbejdsplads, hvor man får opgaver,  
der udfordrer og presser en ud af komfortzonen; men 
samtidig er der plads til, at jeg kan være den, jeg er, med de 
særheder som følger med, og det kan jeg rigtig godt lide.” 

Helle er backup for sælgerne og hjælper dem med alle former 
for kundeoplysninger, så de bedre kan holde forhandlings- 
møder eller udarbejde tilbud; hvilke typer beton de køber, 
hvilke rabatter og kontrakter de har osv. Derudover er hun  
en del af Unicons kundeserviceteam og klar ved telefonen,  
når kunder ringer ind og skal have oplysninger om leverancer, 
eller hvis privatkunder har brug for et tilbud. ”Det er sådan 
den ene halvdel af måneden. Den anden halvdel af måneden 
sidder jeg med rapportering i forhold til vores sælgere.”

På spørgsmålet om hvordan det er at være kvinde i Unicon,
siger Helle: ”Jeg kan godt lide, at det er en mandeverden;  
det med at en skovl er en skovl og en spade en spade. At 
tingene bliver håndteret og sat i tale.”

Det er ikke svært for Helle at få øje på den helt specielle
Unicon ånd. ”Stemningen, når vi har de kæmpestore natstøb- 
ninger; den måde, vi alle står sammen og hjælper hinanden, 
den er helt speciel. Chaufføren kører ikke kun beton, han kan 
godt hjælpe med at køre materialer i graven, når det mangler. 
Disponenten eller laboranten kan tage over for blandemeste-
ren, hvis han lige skal have noget at spise. Kundeservice kan 
hjælpe produktionsassistenten med validering til fakturering. 
Alle står bare sammen, når der skal præsteres. Det synes  
jeg er vildt fedt.”
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“HOLDÅND?
HVIS VI VAR ET
FODBOLDHOLD,
SKULLE DU BARE SE”
JACOB CHRISTENSEN
Områdechef

Jacob startede sin karriere i Unicon som betonchauffør, og 
han blev efter nogle år blandemester. Sidenhen blev han 
tekniker og derefter fabriksleder i København, og i dag er han 
områdechef for område Sjælland. ”Det var et tilfælde, at jeg 
havnede i Unicon. Jeg havde taget stort kørekort, da jeg var 
indkaldt som soldat, og så en dag var der en, der fortalte mig 
om de her betonbiler, hvorefter jeg kørte til Unicon i Slagelse 
og spurgte, om de havde et arbejde. Det ville de lige tænke 
over og så ringe tilbage. Og det gjorde de og sagde, at jeg 
kunne starte mandag. Det er nu 28 år siden.”

”Jeg har egentlig aldrig været et karrieremenneske, der har 
tænkt, at nu skulle jeg bare være chef for et eller andet, det 
har umiddelbart ikke ligget til mig,” fortæller Jacob. ”De for-
skellige arbejdsopgaver, jeg har haft i Unicon, er alle nogen, 
hvor jeg er blevet spurgt, om det kunne være noget for mig; 
og så har jeg slået til. Dette har gjort, at det altid har været 
spændende at arbejde i Unicon.”

Som områdechef er det Jacobs ansvar, at betonen fra 
områdets fabrikker bliver leveret hver dag, at alle trives, og 
at alting fungerer optimalt. Han elsker, når der er travlt, og 
det hele flasker sig, fordi alle yder, hvad de kan. Og fordi det 
smitter, når folk trives. ”Der er et meget stærkt kollega-
skab på tværs og en rigtig god stemning blandt chauffører, 
produktionsassistenter og områdechefer. Det er en fantastisk 
arbejdsplads, med rigtig gode kollegaer og medarbejdere, der 
på hver sin måde bidrager og gør en forskel.” Den specielle 
Unicon ånd har Jacob ikke svært ved at få øje på. ”Der er 
en stolthed over at være ansat på den enkelte fabrik og en 
kæmpe holdånd. Hvis vi var et fodboldhold, skulle du bare se.”
 
Jacob kunne snakke i timevis om de mange spændende
projekter, han har været med til, heriblandt Storebæltsbroen,
Metroprojektet og implementering af Skako projektet i DK, 
men når han til udenforstående fortæller, at han arbejder på 
en betonfabrik, så er de allerede videre til den næste, fordi det 
lyder kedeligt. ”Men det er det ikke, beton er ikke bare beton. 
Det er en utrolig spændende branche, hvor ikke to dage er 
ens. Og når de så spørger, hvilket firma Unicon er, så siger jeg 
altid: dem med de runde kanoner og blå striber; så ved alle, 
hvem vi er, for næsten alle har set sådan en bil.”
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FIND DEN PÅ

HIGHWAYMAN The Highwaymen

CONVOY C.W. McCall

KEEP ON TRUCKIN’ The Road Hammers

CONCRETE JUNGLE Bob Marley & The Wailers

ON THE ROAD AGAIN Willie Nelson

HIGHWAY TO HELL AC/DC

WE CAN WORK IT OUT The Beatles

BETTER TOGETHER Jack Johnson

UP AROUND THE BEND Creedence Clearwater Revival

LIFE IS A HIGHWAY Tom Cochrane

I’M STILL STANDING Elton John

BORN TO BE WILD Steppenwolf

TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS John Denver

Scan og lyt
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“ENTEN ER DU HER 
I KORT TID, ELLERS 
ER DU IKKE TIL AT 
SLIPPE AF MED”
IB BÆLUM JENSEN
Teknologichef

Ib kommer fra Aalborg og ville gerne være ingeniør, og det 
betød i 70’erne, at man skulle på DTU i København. ”Og da 
skæbnen så ville, at jeg mødte og blev gift med en kvinde,  
der havde job herovre, så var det selvfølgelig også her, jeg 
søgte job. I et rådgivningsfirma, hvor jeg blev sat til at designe 
betonbroer. Det var lidt kedeligt, når man faktisk var uddannet 
i stålkonstruktioner.”

Men så kom Ib ud på byggepladser; for at føre tilsyn med, 
om de lavede tingene ligesom på tegningerne. Der fik han 
smag for det rigtige liv med produktion og fandt ud af, at det 
var beton, han skulle arbejde med. ”Jeg blev så headhuntet 
ind i 4K, og de havde et samarbejde med Unicon om beton til 
Storebælt. Unicon var en større virksomhed, med et større 
produktsortiment, så det trak jo. Og da der så kom en stilling, 
bed jeg på; og det har jeg aldrig fortrudt, selvom det nu er 29 
år siden. Jeg tror, man siger, enten er du her i kort tid, et par 
måneder, ellers er du ikke til at slippe af med igen.”

I Ibs afdeling har de en todelt rolle. ”Vi er politimændene her i 
virksomheden. Det er vores ansvar, at vi overholder de regler 
og tager de prøver, der skal til. Og reagerer, hvis noget ikke 
er, som det skal være. Vi dokumenterer kvaliteten så at sige.” 
Den anden pind er udvikling af nye produkter, og her arbejder 
teamet lige nu med at udvikle grønne løsninger, f.eks. i form 
af mere CO

2
 venligt beton. Det gode ved at være i Unicon er 

ifølge Ib, at der ikke er to dage, der er ens. Så er der rejser, 
så er der møder, så kommer der gæster fra udlandet, og så 
er der kontraktforhandlinger; så det er meget blandet. ”Vores 
firma er præget af, at vi udvikler os hele tiden. Vi er ikke nogen 
statisk virksomhed.”

Skal Ib fremhæve et specielt projekt, så må det være dengang, 
de skulle lave en pumpebar beton med en styrke på 100 MPa 
med 100 kg stålfibre/m3, hvilket stort set var umuligt at lave. 
Men det var nødvendigt, fordi det var til et bombesikkert pen-
geskab i Nationalbanken, hvor de skulle opbevare guldbarrer.  

Med 29 år hos Unicon synes Ib selvsagt, at det er en rigtig god 
arbejdsplads. ”Vi har en uformel tone. Der bliver grinet hver 
dag, og de fleste har det der blå DNA i kroppen - det særlige 
Unicon DNA”
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DU ER IKKE SOM DE ANDRE.
DU ER UNICON OG DERFOR HELT SPECIEL.
DET MÅ DU GERNE SKRIVE DIG BAG ØRET.
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TAK TIL DIG.
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B A D A S S  U N I C O NR



WUNDERWAGEN
Bilerne fra Unicon er i sandhed vidundervogne. Begyndelsen til noget  

stort og garanten for, at alting kører efter bogen – og samtidig et  
frisk pust, når hverdagen trænger til striber.




