
 

 

 

Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k|a’er står der en k|a’er og igen en k|a’er. 
Du og vi er aldrig alene. 

• Vi giver til hinanden – jo mere jo bedre. Og vi siger tak for hjælpen. 

• Vi er opmærksomme på kollegers adfærd – og rækker gerne en hånd ud 

• Vores fællesskab og samarbejde danner grundlag for det succesfulde arbejde hos kunderne 

• Vi øser ud af ny viden og læring – og venter ikke til vi bliver bedt om at dele 

• Vi skaber resultater gennem samarbejde 

Om vi skubber eller trækker – så gør vi det sammen 

 

 

 

Vi handler proaktivt og har altid fokus på at forbedre både os selv og det arbejde vi leverer. Vi er gode til at 

give hinanden ansvar og vise tillid. Vi er vedholdende og opmærksomme, så balancen mellem 

arbejdsindsats og værdiskabende resultat for kunden sikres. 

• Vi gør os umage – og tror på vores succes skabes ved succesrig gennemførelse af projekter hos 

kunderne 

• Der plads til at kunne konkurrere – i en konstruktiv tone og atmosfære 

• Vi har selvtillid, fordi vi er en del af k|a 

• Show it – don’t tell it! 
• Vi skaber udvikling og fremdrift 

Vi optimerer planerne undervejs 

 

 

 

Vi tror på, at de bedste resultater opnås ved at være ærlige. Vi handler ansvarligt, med integritet og med 

udgangspunkt i, at alt tåler dagens lys. Vi har altid målet i sigte, når vi bruger vores egne og kundens 

ressourcer. 

• Vi er ansvarlige og gør det nødvendige for at opnå optimale resultater 

• Vi forholder os professionelt til både kvalitative og kvantitative fakta – og supplerer med en 

erfaringsbaseret mavefornemmelse 

• Gennemsigtighed og åbenhed danner basis for måden vi træffer beslutninger på 

• Vi siger tingene som de er: hos os er der ingen bomber under bordet 

• Vi skaber rene linjer gennem ærlighed 

Vi siger tingene som de er: Hos os er der ingen bomber under bordet 

Hjælpsomme – vi er aldrig alene 
 

Ærlige – vi siger tingene som de er 
 

Ambitiøse – vi har viljen til at være bedst 
 



 

 

 

Vi har gennemslagskraft og tør både at bede om hjælp og at sige fra, hvis det er nødvendigt. Vi har modet 

til at tale åbent om problematiske emner og stiller spørgsmål – også dér hvor skoen trykker. Vi ser vores 

uafhængighed som central og udtrykker vores holdninger både indenfor og uden for egne rækker. 

• Vi tror på et jævnbyrdigt, respektfyldt forhold mellem konsulent og kunde 

• Vi udvikler os gennem læring af egne og andres fejl – og står gerne ved det 

• Vi er glade for at tage ansvar og motiverede for at nå i mål 

• JUST GO DO IT! 

• Vi skaber fokus med vores modighed 

Vi tør – også selv om det kilder i maven 

 

 

 

Vores nysgerrighed fører til udvikling. Vi giver plads til store tanker og byder innovation og kreativ tænkning 

velkommen. Vi kigger på nye strømninger og tendenser for at trække inspiration og læring ind i vores 

arbejde. 

• Vi undrer os, reflekterer og eksperimenterer i en stadig forbedringsproces 

• Vi er gode til at dele successer og lære af hinanden 

• Vi opfinder ikke den dybe tallerken. Vi bygger videre på andres og hinandens gode ideer 

• Se, lyt, lær 

• Vi skaber muligheder ved at være nysgerrige 

Vi stiller spørgsmål – det er grundreglen for at lære nyt 

 

 

 

Vi oplever, at handlekraft er med til at sprede motivation i vores omgivelser. Motivationen avler energi, 

som skaber grundlaget for frugtbar fremdrift i de projekter vi håndterer og hos de kunder vi arbejder med. 

• Vi kommer ud af bane17 

• Vi holder fokus på at komme i mål uden at fremtiden overhaler indenom 

• Vi går gerne et par ekstra, hurtige skridt for at sikre leverancerne 

• Vi tager tyren ved hornene: går forrest og viser vejen 

• Vi skaber motivation med vores handlekraft 

Vi vil hellere tages for overtrådt end nøl 

 

Modige – vi tør handle 
 

Nysgerrige – vi tror på resultater gennem udvikling 
 

Handlekraftige – vi beundres for evnen til at skabe fremdrift 
 



 

 

 

Vi tror på, at godt humør, morskab og evnen til at frembringe et smil giver værdi. Trygheden i vores 

fællesskab giver plads til, at vi kan grine både af og med hinanden – og vi tager ikke os selv alt for 

højtideligt. Vi hjælper hinanden til en glad og positiv tilgang til hverdagen. 

• Vi holder fast i vores k|a-familiefølelse – også selvom vi vokser hurtigt 

• Vi sørger for at fejre vores successer – og bringe læringen og erfaringerne videre 

• Vi er passionerede teamspillere og værdsætter det højt 

• Vi tror på, at glæde og godt humør skaber (mere) overskud 

• Vi skaber energi, fordi vi har det sjovt 

Smil til verden og den smiler igen 

Og sidst, men ikke mindst: Vi har det sjovt 
 


