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Det er afgørende, at GEUS mission, vision og værdier understøttes af en
 personalepolitik. 

GEUS’ overordnede vision:

Geologi for et samfund i forandring

GEUS’ visioner tydeliggør den rolle og de ambitioner GEUS ønsker at have nu
og i fremtiden – både internt og eksternt. 

Med dette afsæt har GEUS følgende overordnede personalepolitiske
 målsætning:

GEUS vil være en arbejdsplads med et højt fagligt niveau, stor kreativitet 
og som opnår resultater til gavn for samfundet, GEUS og medarbejderne.

Dette er udgangspunktet for GEUS’ eksisterende og fremtidige personale -
politik. 

Personalepolitikken skal ses i sammenhæng med GEUS’ ledelsesgrundlag 
(Ét GEUS). I ledelsesgrundlaget er det konkretiseret, hvilke forventninger
 medarbejderne kan have til ledelsen og GEUS som arbejdsplads, men også
hvilke forventninger ledelsen og GEUS har til medarbejderne. 

FORORD
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Både ledelsesgrundlaget og personalepolitikken tager udgangspunkt i GEUS’
værdier, som er:

Politikken er opdelt efter disse værdier, for at tydeliggøre og konkretisere dem,
men de personalepolitiske emner går naturligvis på tværs af værdierne. 

GEUS’  VÆRDIER

Fagligt engagement og kreativitet

Frihed under ansvar

Åbenhed og samarbejde på tværs

Fællesskab og respekt for hinanden
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FAGLIGT ENGAGEMENT 
OG KREATIVITET

Fagligt engagementet og kreativitet understøttes 
bl.a. gennem GEUS’: 
• Kompetenceudviklingsstrategi
• Lønpolitik
• MUS-koncept
• GEUS’ stillingsstruktur.

Engagementet og kreativiteten er de vigtigste drivkræfter for at GEUS kan
nå sine resultater og til stadighed matche de udfordringer institutionen står
overfor. Den faglige stolthed er kendetegnende for GEUS’ arbejde. 

Den enkelte medarbejder drives af flere ting; at gøre en forskel, at finde brug-
bare løsninger, at skabe noget nyt og nå nye erkendelser, at gøre et godt stykke
arbejde og føle faglig stolthed. Alle medarbejdere bidrager gennem dette til
opfyldelsen af GEUS’ visioner og mål. 

GEUS prioriterer forskningsmæssig kvalitet, relevans og professionelt engage-
ment på alle niveauer, og ønsker at være en udviklende og kreativ arbejds-
plads.

GEUS rekrutterer højt kvalificerede, engagerede, kreative og initiativrige
medarbejdere gennem en målrettet rekrutteringsindsats både nationalt og
internationalt.
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En af de vigtigste forudsætninger for at kunne fastholde og rekruttere enga-
gerede, højt kvalificerede og kreative medarbejdere er at give frihed, ansvar og
indflydelse. Medarbejderne inddrages så vidt muligt i udviklingen og udmønt-
ningen af GEUS’ mål og strategier. 

GEUS prioriterer, at alle medarbejdere gives størst mulig frihed og ansvar
indenfor rammerne af mål, strategier og ressourcer. Det er samtidig afgørende for
GEUS som forskningsinstitution, at forskernes integritet og metodefrihed ikke
kan drages i tvivl. 

GEUS lægger vægt på, at medarbejderne har og udøver indflydelse på eget
arbejde; planlægning, metodevalg, udførelse og resultater. Ledelsen har tillid
til, at hver enkelt medarbejder kan forvalte den frihed og det ansvar, der gives. 

GEUS har valgt en organisationsstruktur med projektorganisering og koordinering
indenfor programområder. GEUS vil fortsat arbejde på at udvikle projektstruk-
turen for at fremme 1) delegering af ansvar til projekterne og deres deltagere, 2)
sammenhængen mellem projekterne og GEUS’ mål og strategier samt 3) det
tværgående samarbejde. 

GEUS giver mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet med respekt for
medarbejdernes personlige og familiemæssige behov, blandt andet i form af
flextid, deltid, seniorordninger og mulighed for at arbejde hjemme. GEUS vil i
videst muligt omfang respektere pensionerede medarbejderes ønske om at
bevare en tilknytning til institutionen. 

Rammer for og understøtning af frihed under ansvar
findes bl.a. i GEUS’:
• Strategi, resultatkontrakt og arbejdsprogram
• Projektmodel
• Flextidsaftale
• Seniorpolitik
• Retningslinjer for adjungerede seniorer.

FRIHED UNDER ANSVAR
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ÅBENHED OG 
SAMARBEJDE PÅ TVÆRS

Åbenhed og samarbejde på tværs er nøgleord som både ledelse og medarbejdere
lægger stor vægt på – både internt og eksternt. 

En af GEUS’ største styrker er vores store faglige bredde og samling af meget
stor viden og kompetence på mange felter. Dette stiller os godt i forhold til
vores mission. For at udnytte dette bedst muligt er det nødvendigt hele tiden
at tænke i tværgående samarbejde. GEUS’ projektstruktur understøtter dette.
Projektstrukturen kræver store samarbejdsevner hos alle og stiller store krav
til åbenhed, kommunikation og evnen til at træffe effektive beslutninger. Det
er derfor vigtigt at forstå og acceptere GEUS’ organisationsstruktur og de
udfordringer, den indebærer.

Åbenhed og samarbejde på tværs betyder bl.a.:
• At beslutninger tages efter åben dialog
• Videndeling og samarbejde på tværs 
• Gensidig inspiration og feedback
• Forandringsparathed 
• At vi er debatlystne, og har en åben og fordomsfri tone
• Direkte kommunikation og klare udmeldinger
• Styrkelse af netværk i og udenfor GEUS, som er vigtige for såvel

opgaveløsningen som for medarbejdernes personlige udvikling. 
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Fællesskab og respekt for hinanden har altid været vigtige værdier i GEUS,
hvor etiske normer er bærende, både i forhold til medarbejderne og i forhold
til omverdenen. Det er centralt at værne om disse værdier i svære tider – fx i
situationer, hvor det er nødvendigt at afskedige medarbejdere. Dette er en
udfordring for alle i GEUS. 

FÆLLESSKAB OG RESPEKT 
FOR HINANDEN

Fællesskab og respekt for hinanden kommer bl.a. til udtryk
gennem:

• Interkulturel forståelse
• Arbejdsmiljøet 
• Introduktion af nye medarbejdere 
• Ligestilling.

Fællesskab og respekt for hinanden betyder bl.a.:
• Respekt for hinandens arbejde og faglighed 
• Respekt for hinandens styrker, svagheder og forskelligheder 
• Social indstilling til personer, der har svært ved at fastholde en

tilknytning til arbejdsmarkedet
• Korpsånd og sammenhold
• At vi har et godt og sikkert arbejdsmiljø – fysisk og psykisk. 
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