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Den gode rejse ...

Women, Trade, and Transformative Change

FEATURE ARTICLE

SIDEN SEPTEMBER 2014, HVOR DE FØRSTE VIRKSOMHEDER FLYTTEDE IND, OG DET FØRSTE MØDELOKALE
BLEV ETABLERET, HAR VI I WTC BALLERUP TEAMET - OG
FORHÅBENTLIG OGSÅ DE VIRKSOMHEDER, DER HAR VÆRET
MED HELE VEJEN - OPLEVET DET SOM AT VÆRE PÅ EN
FANTASTISK OG SPÆNDENDE REJSE.
En rejse, som absolut ikke er slut endnu, og en rejse hvor vi har
oplevet adskillige milepæle og pit-stop frem til i dag, hvor huset
stort set er fuldt udlejet og mere end 110 virksomheder har deres
dagligdag.

En af de første store milepæle var åbningen af WTC Healthcare
Center, der i september 2016 slog dørene op med fuld borgmesterkæde, og som nu er et stærkt og dynamisk sundhedscenter med 19
forskellige klinikker og et stort professionelt Fitnesscenter, der benyttes af både virksomhederne i huset, medarbejdere fra de mange
omkringliggende virksomheder og af hele ”familien Ballerup”.
Næste store milepæl var transformationen af 3 mindre mødelokaler
til vores professionelle Møde- og Konference Center: ”Med udsigt
til hele verden”. Både interne og eksterne gæster sætter stor pris
på vores mantra: ”Personlig service til alle”, hvilket er med til at gøre
WTC Ballerup Konference Center til deres foretrukne mødested.
Men rejsen er slet ikke slut. Ud over vores ambitiøse planer om at
udvide med et 15 etagers tårn, så er vi stadig på en daglig rejse for
at gøre WTC Ballerup til et endnu mere levende og velfungerende
hus, hvor netværk, udvikling og nærvær er dét, der i fællesskab
driver os.
Vi glæder os til at fortsætte rejsen….
Benedicte Rønje
Direktør, World Trade Center Ballerup
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WTC BALLERUP: MEGET MERE
END ET FLERBRUGERHUS
Her bliver du en del af et internt og
internationalt netværk, der kan hjælpe
din virksomhed frem til nye markeder
både i og uden for Danmark.

Each year March 8 marks International Women’s Day, and in 2019 the global celebration features
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Stærkstrøm i høj sø
DET ER SIN SAG AT OMSÆTTE VINDMØLLE ENERGI TIL 220.000V
FRA EN PLATFORM I HØJ SØ. DET KALDER PÅ EKSPERTLØSNINGER, HVOR VIRKSOMHEDEN SEMCO MARITIME OFTE ER I SPIL
SOM DET SIKRE KORT.
Når verdens største vindmøllepark til næste år forsyner en million britiske
hjem med strøm fra Nordsøens blæsevejr, sker det via en”offshore substation” med danske Semco Maritime A/S som entreprenør på denne vitale
platform, der opsamler energien fra de enkelte vindmøller. Platformen
rummer bl.a. en avanceret transformator og et utal af elektriske funktioner
og sikkerhedsanlæg, så stærkstrøm på 220kV kan sendes sikkert i land via
et søkabel på 120 km.
Den 4000 tons tunge station står solidt plantet på havbunden, og Semco
Maritime A/S kan dermed sætte flueben ved endnu en opgave, der er gennemtestet fra A til Z og søsat til tiden som en vital del af vindmølleparken
Hornsea i den engelske del af Nordsøen. Parken ejes og drives af danske
Ørsted og slår den nye rekord til havs med en kapacitet på 1.200 MW
svarende til hele det danske elforbrug baseret på vindenergi.

Fra venstre: Senior HVAC Designer Farbod Roys, forretningsudvikler Mathias
Guldager, Tommy Flindt og Andreas Kjærnø i samtale om et projekt.

WTC VALGT MED OMHU

Semco Maritime er en anerkendt global spiller, når det gælder den disciplin at føre energi i form af olie, gas og vind til lands fra Offshore anlæg.
Virksomheden har Esbjerg som hovedkvarter, men har opbygget en base i
Københavnsområdet med huse i World Trade Center Ballerup med en stab
på 18 medarbejdere fordelt på 6 nationaliteter.
WTC er valgt med stor omhu, forklarer teknisk direktør Tommy Flindt.”Vi
skal bl.a. kunne tiltrække de bedste medarbejdere i en voksende industri,
og det giver os en fordel også at være placeret i Københavnsområdet, da
det giver os bedre og bredere mulighed for at tiltrække de rigtige kompe-
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tencer i form af ingeniører, tekniske medarbejdere og projektledere”.

MEGET PÅ SPIL

Der er god plads på kontoret, da WCT News
kiggede forbi, for de fleste medarbejdere er
konstant på farten. ”De er tilknyttet lokale projekter, som kræver konstant tilstedeværelse, fordi vi
bl.a. entrerer med lokale underleverandører og
skræddersyr det enkelte projekt på byggepladsen”, forklarer Manager Andreas Kjærnø, der
har det overordnede ansvar for den elektriske
ingeniørafdeling.
Det individuelle set-up gør, at der er meget på
spil hver eneste gang man siger ja til at søsætte
en ”offshore substation,” forklarer Tommy Flindt.
”Opgaven varierer fra gang til gang, og vi påtager
os typisk det samlede ansvar for ingeniørarbejde, indkøb, konstruktion og installation af hele
det elektriske set-up i en såkaldt EPCI kontrakt
(Electrical engineering, Procurement, Construction,
Installation) i samarbejde med vores partner
Bladt Industries i Aalborg”. Når platformen er
bugseret på plads, skal problemerne kunne
tackles selv i høj sø, så forarbejdet på land med
risikoafdækning, robust design og test er afgørende, forklarer Andreas Kjærnø. ”Den bedste
medicin mod uventede hændelser er at forebygge
og gennemtænke mulige risikoscenarier baseret
på vores mangeårige erfaring og bygge robuste
og gennemprøvede stationer med backup på
vitale funktioner”.

PLATFORM TIL TRECIFRET
MILLIONBELØB

En fuldt udrustet station leveret på havet koster
et større trecifret millionbeløb, men til gengæld
er det erfaringsmæssigt en god forretning for
kunden at gå med livrem og seler, vurderer
Tommy Flindt. ”Vi kan levere en platform med høj
oppetid, hvilket er vigtigt, da tilgængelighed til
anlæggene ude på vandet er vanskelig, og driftsstop derfor bliver dyrere end ved tilsvarende
stop på landbaserede anlæg”.

”Offshore substation” der opsamler energien fra de enkelte vindmøller.

”Den erfaring styrker en trend, hvor
morgendagens møller konkurrerer med
Eiffeltårnets 300 m og rykker længere
og længere til havs. Formentlig vil Semco
Maritime om nogle år derfor bygge
”Offshore substations” på 9.000 tons til
havvindmølleparker, hvor den enkelte
mølle producerer 12 - 16 MW,” vurderer Tommy Flindt.

OM SEMCO MARITIME A/S

Semco Maritime er en international
ingeniør- og entreprenørvirksomhed,
derløser opgaver på tværs af værdikæden i den globale energisektor. Siden
1980 har virksomhedens specialkompetencer omfattet alle faser af off- og
onshore-opgaver, fra indledende analyser
over design, indkøb og fremstillingsvirk-

somhed til installation, idriftsættelse og
efterfølgende service samt mandskabsudlejning og levering af skræddersyede
komponenter, systemer og løsninger.
Semco Maritimes ca. 1.300 medarbejdere
sikrer kunderne omkostningseffektiv
projektstyring og drift fra hovedkontoret
i Danmark og dattervirksomheder i 12
lande. SEMCOMARITIME.COM

WTC BALLERUP
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Det fleksible
arbejdsunivers
I WORLD TRADE CENTER BALLERUP ARBEJDER SMÅ
START-UPS SIDE OM SIDE MED STORE VIRKSOMHEDER OG DELER ALT FRA MØDELOKALER TIL GODE
IDÉER. DET GIVER FLEKSIBILITET, DANNER GROBUND
FOR NETVÆRK OG KAN MÆRKES PÅ BUNDLINJEN.
Arbejdslivet er ikke, hvad det har været, og det er arbejdspladsen heller ikke. Innovative start-ups blomstrer og udvider,
store etablerede virksomheder re-tænker arbejdsgange og
miljøer, mens selvstændige arbejder som digitale nomader,
der til tider har hele verden som arbejdsplads.
I World Trade Center i Ballerup har 110 virksomheder fundet
sig til rette under samme tag i det, man kan betragte som et
udvidet kontorhotel i superformat. Her er det alt fra enkeltmandsvirksomheder og helt små konsulentvirksomheder til
store virksomheder som fx Samsung og Dirac, der har deres
daglige gang. Og det fungerer – ikke overraskende – godt.

WTC BALLERUP TOWER
Udvidelsen på ca. 19.000 m2 foreslås opført som
et 15 etages tårn.
I de øverste etager er der mulighed for at etablere
gæsteboliger/hotellejligheder. På taget etableres udsigtsog opholdsterrasse.

”Denne form for flerbrugerhus, hvor mange virksomheder
deler en række faciliteter og omkostninger, vinder mere og
mere frem, fordi set-uppet giver mulighed for fleksibilitet,
besparelser og networking,” siger Jakob Venø Schougaard,
direktionsmedlem, World Trade Center Ballerup.

HELE PAKKEN – UDEN FORPLIGTELSER

I World Trade Center lejer du et kontor, der passer til din virksomhed, som den er her og nu. Får virksomheden vokseværk
eller nye behov, justeres der. Reception, kantine, rengøring,
møde- og konferencefaciliteter mv. deles med de øvrige virksomheder, og du outsourcer således driften og dermed også
en del af bekymringerne. Som en ekstra bonus findes der
også et sundhedshus på stedet, WTC Healthcare Center, der
byder på alt fra kiropraktor til fitness.
”Mange små virksomheder er tiltrukket af denne løsning, hvor
man får en full service-løsning uden at forpligte sig. Det giver
en masse fleksibilitet, men man gør også en række omkostninger variable frem for faste, og det kan spare virksomheden
for en del. Sidst men ikke mindst har mange små virksomheder den udfordring, at de mangler det sociale miljø – og det
får de her, men også store virksomheder har gavn af den
fleksible løsning,” forklarer Jakob Venø Schougaard.

Glasoverdækket atrium giver mulighed for
uformel kontakt på balkoner, trapper mv.
samt visuel kontakt på tværs af etager.
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”Større virksomheder lægger vægt på, at der er mange faciliteter for deres medarbejdere. Men i stedet for at betale for
en kantine, der er i drift dagligt og mødelokaler, der kun bliver
brugt en tredjedel af tiden, lejer virksomheden sine services
i løs vægt og undgår dermed spildomkostninger, fx i form af
frokostordning til medarbejdere, der er syge eller på kursus.

Regner man på det, vil man ofte blive overrasket over, hvor
mange penge der går til kantine, aviser og ubenyttede arealer
og hvor meget, der kan spares ved hjælp af deleøkonomi.”

GØDNING TIL VIRKSOMHEDERNE

Loungeområdet er indrettet med små hangouts, i kantinen
er der samtaleborde, der lægger op til en sludder eller faglig snak over frokosten, og når arbejdsdagen er slut, mødes man måske i fitnesscentret og deler gode
idéer. ”Virksomhederne
bruger hinanden, udveksler viden og henviser
hinanden til andre, fordi
man hurtigt kommer til at
kende hinanden. Der opstår spændende kreative
samarbejder, og der bliver
lavet rigtig meget business internt, når man møder folk på kryds og tværs, så man
skal ikke undervurdere værdien af disse sociale interaktioner
i arbejdsmiljøet,” siger Jakob Venø Schougaard.

TÅRNHØJE AMBITIONER

Eventyret slutter dog ikke her. Næste skridt for World Trade
Center Ballerup er opførelsen af et 15 etagers tårn på knapt
20.000 m2. Med udvidelsen gøres der plads til endnu flere
virksomheder såvel som ’serviced apartments’, samtidig med,
at World Trade Center Ballerup styrkes yderligere som attraktivt møde- og konferencecenter.
”Med opførelsen af WTC Tower styrkes den forretningsmæssige mangfoldighed her i huset, og tilføjelsen går både godt
i spænd med vores filosofi om et åbent og imødekommende forretningsmiljø såvel som det internationale WTC brand,
som vi jo er en del af,” afslutter Jakob Venø Schougaard.

EN DEL AF NOGET STØRRE
World Trade Center Ballerup er en del af det internationale World Trade Centers Association, der har
mere end 300 centre fordelt over mere end 100
lande. Som virksomhed bliver du en del af dette internationale netværk, så du kan skyde genvej til nye
markeder overalt i verden. wtcballerup.dk
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Gitte Mathiasson ses her sammen med
kommunikationsmedarbejder Malthe Ott
med virksomhedens karakteristiske logo i
baggrunden

herunder især, om nogen er døde i ens
fravær. Dødsannoncen ryger jo som
regel ud med avisen og efterlader et tab
af viden, fordi den private bisættelse
eller begravelse sjældent omtales andetsteds. Martin Høj så en IT-løsning for
sig og skabte derfor en platform i tæt
samarbejde med landets bedemænd,
som derigennem fik et enkelt annonceværktøj.

ETIKKEN I HØJSÆDET

Gitte Mathiasson medgiver, at virksomhedens vækstpotentiale i den grad bygger på IT, men det er ikke i sig selv et
mål at vokse, hvis det skygger for målet.
”Vi ser teknologien som et værktøj, der
bl.a. tjener det formål at gøre det nemmere for mennesker at kommunikere
og dele tabet og sorgen over en afdød
med andre”.

Dødsannoncen får
evigt liv i skyen
HOEJ.DK A/S FORMIDLER 75 % AF ALLE
DØDSANNONCER HERHJEMME VIA SIN
DIGITALE LØSNING. DETTE SIKRER SAMTIDIGT AT DEN AFDØDE LEVER VIDERE PÅ
NETTET, NÅR DAGENS AVIS ER RØGET
TIL GENBRUG.
De små dødsannoncer lever et stille liv bagerst i
avisen sammen med krydsord og andre rubrikannoncer. Ikke lige det, der rimer på innovation,
digital nytænkning og noget, der kan omsættes
til en moderne og bæredygtig business case.
Det er ikke desto mindre dødsannoncen som
annoncemedie, der danner baggrund for den
imponerende vækst, som i flere år i træk sikrede
hoej.dk A/S en plads blandt gazellevirksomhederne i dagbladet Børsens liste over højdespringerne i dansk erhvervsliv.

DET VIRTUELLE GRAVSTED

hoej.dk A/S driver landets største portal for bestilling, produktion og visning af dødsannoncer
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på nettet og de trykte medier. 75 % af alle dødsannoncer formidles således via www.afdøde.dk,
der sidste måned havde mere end 2 mio.
sidehenvisninger.
Men hoej.dk A/S kan og vil meget mere end bare
det at gøre det enklere og mere sikkert for bedemænd og efterladte at indrykke en dødsannonce
i den lokale avis eller de landsdækkende medier.
”Det gælder også om at udvikle dødsannoncen
som medie og fastholde indholdet i en cloudbaseret løsning, så viden om et dødsfald er søgbar mange år ud i fremtiden. At behovet er til
stede, kan vi direkte måle i form af den stigende

Annonceværktøjerne afdøde.dk og adwonce
gør det nemt at lave rubrik- og dødsannoncer
med farver, fotos og grafiske elementer og
sende det færdige materiale direkte til tryk eller
brug på nettet.

trafik på nettet, hvor man f.eks. kan søge
på nyligt afdøde i en by eller kommune,
som man gerne vil holdes opdateret
på,” siger direktør Gitte Mathiasson.
”Dels kan man søge i alle annoncerne
på www.afdøde.dk, hvor den lokale
annonce er permanent tilgængelig globalt. Dels driver vi www.mindet.dk, som
er et virtuelt, digitalt gravsted, hvor man
kan tænde lys og dele billeder og erindringer om de mennesker, der stod dig
nær”, fortæller Gitte Mathiasson.
Endelig har virksomheden videreudviklet
sit annonceværktøj til produktet
adwonce, som gør det endnu lettere at
lave rubrik- og dødsannoncer med farver,
fotos og grafiske elementer og sende
det færdige materiale direkte til tryk eller
brug på nettet. adwonce er hoej.dks
internationale brand, og virksomheden
står klar til at fortsætte rejsen, der tæller
Tyskland, Frankrig og Spanien som nye

markeder. ”Der er stærke traditioner
for at mindes de afdøde i alle tre lande,
så vi regner med at få bredt fodfæste
i Europa i de kommende år, startende
med Tyskland i 2019.”
”De tre ben i vores forretning afspejler
ét og samme værdigrundlag, der handler om at bruge IT og digital nytænkning
med fokus på at udvikle og nytænke en
niche, hvor erindring, gensidig sorgbearbejdelse og deling af minder får sit
eget liv i den virtuelle sky”, siger Gitte
Mathiasson.

IDEEN – ET BEHOV OG EN
LØSNING

Det hele startede med, at Gittes mand,
Martin Høj, på sine mange erhvervsrejser ofte stødte på danskere i udlandet,
som savnede lakrids, stegt flæsk og
mulighed for at følge med i de store ændringer hjemme i deres lokalsamfund

Respekten for privatlivets fred stiller
også store krav til virksomhedens etik:
”Vi vil aldrig videresælge private informationer, ligesom vi stiller store krav til
vores egen og samarbejdspartnernes
etik. Desuden er virksomheden født i
Vestjylland, hvor det ligger i luften, at
man stoler på hinanden. Det vil vi gerne
leve op til uanset hvor store vi bliver”,
siger Gitte Mathiasson.
Virksomheden regner med at fortsætte
sine vækstplaner med base i World Trade
Center Ballerup, hvor man fremover vil
koncentrere sig om sine kerneforretninger og trække på husets servicefunktioner.

HOEJ.DK PRODUCERER 75% AF
LANDETS DØDSANNONCER
Virksomheden lavede ca. 48000
annoncer i 2018, heraf kom 39.073
eller 81% på afdøde.dk
Mere end halvdelen af landets bedemænd anvender afdøde.dk
Der er 44 millioner sidevisninger om
året på afdøde.dk fordelt på knap
1,8 millioner besøgende.
46% af de besøgende er kvinder.
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Sundere
babyer

Flere gode grunde
til at vælge WTC
BO I ET DYNAMISK HUS

med internationalt brand Få din daglige
gang blandt andre virksomheder. Bliv
inspireret, udfordret og få mulighed
for at udvide dit netværk. Deltag i aktiviteter og netværksarrangementer og
benyt World Trade Centers anerkendte
brand og netværk, hvad enten du skal
finde nye samarbejdspartnere i udlandet eller indhente oplysninger om eksportmarkeder.

EFFEKTIVE KVADRATMETER
– FLEKSIBLE LEJEMÅL

Del udgiften til fællesarealerne med flere og få råd til mere. Du får de bedste
faciliteter herunder frokostrestaurant,
fitnesscenter og mødefaciliteter uanset
din virksomheds størrelse. Som lejer er
der rig mulighed for at finde et lejemål,
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der passer din virksomhed - også når
forholdene ændrer sig.

OUTSOURCE DRIFTEN

Vi sørger for sikkerhed, rengøring,
reception, vedligeholdelse af fællesarealer, restaurantdrift og meget mere,
så du kan koncentrere dig om din virksomhed.

MØDE- OG
KONFERENCEFACILITETER

Afhold dine møder og events i huset.
Få adgang til moderne møde- og konferencefaciliteter med plads til op til
150 deltagere på attraktive vilkår.

FACILITETER FOR VIRKSOMHEDER
I WTC BALLERUP
- Adgang 24/7
- Bemandet reception i dagtimerne
- Posthåndtering
- Gratis WiFi
- Pladsgaranti
- Gratis mødelokaler i Office Centret
- Mødelokaler og konferencefaciliteter
- Udstillingsområde
- Cafe- og loungeområde i stuetagen
- Aviser og tidsskrifter i caféområdet
- Adgang til sikret cykelrum
- Fitnesscenter med bade- og
omklædningsfaciliteter
- Restaurant med mulighed for
frokostordning
- Take home dinner
- Alarm og videoovervågning
- Gratis parkeringspladser til
medarbejdere og gæster
- Brug af ladestation til el-bil
- Brug af World Trade Center
Ballerup cykler
- Medlemskab af World Trade Center Club
med arrangementer og medlemsrabatter

Mere
fitness

Træt af at
tage fri
for at gå til
behandling?

Færre
smerter

Færre
sportsskader

Bløde
fødder

VI HAR SAMLET ALT, HVAD DU SKAL
BRUGE - LIGE RUNDT OM HJØRNET
Med WTC Health Care behøver du ikke bruge
halve eller hele fridage på at gå til behandling
eller træne. Vi har samlet professionelle behandlere, terapeuter, specialister og et fitnesscenter
midt i Ballerups erhvervsområde. Så kan du klare
det hele i frokostpausen - eller på vej til og fra
arbejde. Vi har klinikker og behandlingsfaciliteter
indenfor både det etablerede sundheds- og
behandlingssystem og andre udøvere indenfor
sundhed og velvære.

ALT SAMLET I ET HUS
Behandlere, specialister og terapeuter arbejder sammen på tværs af fag
og specialer for at yde dig optimal behandling og vejledning. Vi er en ”One
Stop Health Shop ”, der bygger på Forebyggelse, Behandling og Velvære.
Du kan fx starte med en forebyggende og sundhedsfremmende træning i
vores moderne fitnesscenter, efterfulgt af en tur hos tandlægen for så at
få en behandling hos akupunktør, stress- eller zoneterapeut – og slutte af
med behagelig massage.

- Alt hvad du skal bruge i ét hus.
- Forebyggelse, behandling og velvære.
- Vi ligger lige ’rundt om hjørnet’.
- Du kan klare din behandling i frokostpausen.
- Samarbejde på tværs af fag og specialer.
- Få en optimal vejledning og behandling
WTC BALLERUP
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Gør psykiatrien til en folkesag
PSYKIATRI PLUS DRIVER MED STOR SUCCES TO SOCIALPSYKIATRISKE
BOTILBUD OG EN VIKARSERVICE, DER TÆLLER 600 VIKARER MED STOR
PSYKIATRISK ERFARING. ”VI HAR HÅNDEN PÅ KOGEPLADEN HVER
ENESTE DAG, OG DER ER BEHOV FOR NYTÆNKNING”, LYDER DET FRA
VIRKSOMHEDENS DIREKTØR.

De psykiske sygdomme tegner sig af 25 pct.
af det samlede sygdomsbyrde herhjemme og
forringer livskvaliteten for hver femte dansker.
Selvom pleje - og behanlingsopgaverne altovervejende er et offentligt anliggende, spiller
private virksomheder som Psykiatri Plus alligevel
en vigtig rolle.

ansættes. Psykiatri Plus ruster dem yderligere
med et 1-årigt uddannelsesforløb så sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger
og andre medarbejdere får den såkaldte narrative tilgang til opgaven, hvor beboerens egne
mål og drømme anerkendes.

”Som privat aktør bidrager vi til at løse en opgave,
det stiger i omfang og stiller store krav til landets
kommuner, som jo er udset til at løfte en endnu
større del af opgaven på egen hånd”, siger adm.
direktør Henrik Sven Sørensen fra Psykiatri Plus,
der har sikret sig god plads til yderligere vækst i
World Trade Center, Ballerup med kantinen som
velkommen nabo.

Den høje faglighed er også et ufravigeligt krav,
når virksomheden rekrutterer til vikarkorpset,
der leverer ca. 112.000 vikartimer til bl.a. plejecentre i 35 af landets kommuner. Vikarområdet
tegner sig for godt halvdelen af den samlede
omsætning, der i 2018 nåede ca.155 mio. kr.

PLADS TIL AT UDLEVE DRØMME

Psykiatri Plus blev født i 2000 som et rent vikarbureau (PUS) men udover de efterhånden 600
tilknyttede vikarer, ejer og driver man også to
botilbud med i alt 55 pladser. Her tager erfarne
medarbejdere i tværfaglige teams sig af borgere
med svære psykiske diagnoser, demens og mennesker med følgelidelser på grund af et misbrug.
Filosofien bag de botilbud, Tjørnehøj og Stentoft, der ligger smukt i henholdsvis Odsherred
og nær Kolding Fjord er den samme: ”Beboerne
skal have mulighed for at sætte deres egne mål,
udleve drømme og have et værdigt liv i deres
egen bolig. Vi skal hjælpe dem med at tackle
problemerne og gerne gøre dem så raske, at de
kan færdes i offentligheden og genoptage kontakten med familien hvis muligt”, siger Henrik
Sven Sørensen. Han forklarer, at nogle bor på
stedet livet ud imens andre efter en kortere eller
længere periode er parate til f.eks. et opgangsfællesskab andet steds.

112.000 VIKARTIMER

NYTÆNKNING SAVNES

På trods af virksomhedens egen succes lægger
Henrik Sven Sørensen ikke skjul på sin bekymring for det stigende antal mennesker, som døjer
med psykiske problemer. ”Løsningen kommer
ikke fra det nuværende psykiatriske system med
dets rigide diagnoser og økonomiske kassetænkning. Det etablerede psykiatriske behandlingssystem virker forvirret, presset og defensivt”.
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Direktøren foreslår derfor at nedsætte et
nationalt råd med en bred repræsentation, som
skal undersøge, inspirere og sætte pejlemærker,
som politikerne skal tage højde for inden love,
bekendtgørelser og retningslinjer til psykiatrien
omsættes til handling. ”Lad os gøre psykiatrien
til en folkesag, hvor vi kan se reelle forbedringer
og lad et nationalt råd vise vejen,” siger Henrik
Sven Sørensen.

Mennesker med psykiske sygdomme findes mange steder i
behandlingssystemet, som også afspejles i kundefordelingen
hos vikarservicen i Psykiatri Plus.

HVORFOR VALGTE I WTC BALLERUP?

FAGLIGHED I HØJSÆDET

Dette ambitiøse mål stiller store faglige krav til
personalet og Psykiatri Plus videreuddanner
derfor alle sine personalegrupper, der i forvejen
har mindst 2 års erfaring i psykiatrien, før de

Psykiatri Plus har indrettet sig i World Trade Center Ballerup i et åbent kontormiljø
med væksthuse, der tjener kontor- og mødeformål.

Psykiatri Plus med deres anderledes indretning.

”Central beliggenhed i hovedstadsområdet tæt på motorvejssystem. Fitness,
god kantine og healthcare, som medarbejderne påskønner. Fine konferencefaciliteter, som supplerer vores egne mødelokaler, ligesom vi nyder at være
en del af et dynamisk og mangfoldigt fællesskab i stadig udvikling”.
Adm. direktør Henrik Sven Sørensen, Psykiatri Plus.

WTC BALLERUP
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Alexandra Lind

Konferencekoordinator

Jacob Loop

Køkkenchef, Loop kantiner
Sørger for personlig forplejning til dig og dine gæster.

NEW-BIZZ MØDE I NEW YORK?

Bestyrelsesmøde i Beijing?
Halvdagsmøde i Hong Kong?
I WTC BALLERUP KONFERENCE
CENTER HOLDER DU MØDE
MED UDSIGT TIL VERDEN - I ET
INTERNATIONALT BUSINESS
CENTER, DER BYDER PÅ
MODERNE FACILITETER OG
EKSKLUSIVE RAMMER.

Vi råder over ni moderne møderum og
et auditorie med plads til 150 personer.
Hertil kommer tre grupperum. Så uanset om du har brug for et mindre rum til
bestyrelsesmødet eller en større sal til
konferencen, så klarer vi det. Alle lokalerne har dagslys og direkte udgang til
grønne arealer eller terrasse ligesom de
er udstyret med WiFi og alt i AV-udstyr.
Mødefaciliteterne er placeret i stueetagen tæt på reception, lounge- og
udstillingsområde samt garderobe.

I VORES ØJNE SKADER DET IKKE AT
BLIVE EN SMULE FORKÆLET

Faktisk vil vi gå ret langt for, at du og
dine gæster føler sig velkomne og
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godt behandlet. Vores reception tager
imod dine gæster og i køkkenet arbejder de hårdt og dedikeret på at gøre
forplejningen under dit møde til noget
helt særligt. Alle retter er tilberedt fra
bunden med årstidens bedste råvarer.
Mange af dem er økologiske – faktisk
har køkkenet bronzemærket i økologi.
Har du ønsker om speciel kost, eksempelvis på grund af madallergi, hjælper
køkkenet gerne med at sammensætte
en speciel menu.

VALGMØDE I VANCOUVER?

SALGSMØDE I SANTIAGO?

Kunderne siger:
”STEDET LEVER TIL FULDE OP TIL VORES
FORVENTNINGER”

”Som underviser i kundepsykologi og salg er der
mange ting, som positivt påvirker en god kunderelation - det være sig både det personlige og
de fysiske rammer. Her har WTC Ballerup Konference Center til fulde levet op til at bidrage til
gode rammer for vores arrangementer. Det starter allerede med placeringen, parkeringsfaciliteterne, det centrale rum i forbindelse med pauser
og ligeså vigtigt: den personlige betjening.”
Foredragsholder og underviser Søren Lindhardt,
Lindhardt A/S.

TRÆT EFTER EN LANG
MØDEDAG?
Så benyt dig af WTC
Restaurantens tilbud
om ’Take-home-dinner’.
Et sundt måltid - lige til
at varme op.

”VI FALDT FOR STEDET MED DET SAMME”

”Vi blev anbefalet WTC Ballerup af nogle der allerede boede i huset – og
vi faldt for stedet med det samme. Som Kursusvirksomhed er det vigtigt
for os, at specielt kursusfaciliteterne er moderne og med nyeste udstyr
– parametre som WTC Ballerup Konference Center fuldt ud lever op til.
Servicen og beliggenheden er i top og vores kursister kan parkere gratis.
Personalet er stabilt og udpræget servicemindet og huset summer af
aktivitet. WTC Ballerup Konference Center har tårnhøje ambitioner og det
kommer alle til gode.”
Adm. direktør Britt Vangsgaard, Kursus-Kompagniet.

MÅ VI ARRANGERE DIT
NÆSTE MØDE?
Kontakt konferencekoordinator Alexandra Lind på
8877 6060 eller
konference@wtcballerup.dk

- 9 møderum
- 1 auditorie
- 3 grupperum
- Fire til 150 personer
- Udgang til grønne arealer eller terrasse
- Stort loungeområde
- Gratis parkering
- Walk & Talk ruter til den aktive pause
- Supplér dit møde med en aktivitet med
én af behandlerne i WTC Healthcare
Center, der er en del af huset
- WTC restaurant med bronzemærke
i økologi

WTC BALLERUP

15

bomærke.dk

wtcballerup.dk
WTC Ballerup tilbyder:
KONTOR

•
•
•

Større lejemål op til 500 m2.
Serviceret kontorplads i eget kontor.
Arbejdsplads i ’Shared Office’ blandt andre iværksættere
og mindre virksomheder.

KONFERENCE CENTER
•
•
•
•
•

9 mødelokaler med plads til 2 - 50 personer alle med
udgang til grønne arealer eller terrasse.
Auditorium med plads til 150 personer.
3 grupperum.
Stort loungeområde i umiddelbar tilknytning til mødecentret
velegnet til receptioner, udstillinger, salgsmesser mm.
Forplejning fra vores restaurant.

WTC HEALTHCARE CENTER

•
•
•
•
•

Over 20 professionelle klinikker, terapeuter, specialister og behandlere.
Forebyggelse, Behandling og Velvære.
”One Stop Health Shop”.
Få klaret din behandling i frokostpausen - eller til eller fra arbejde.
Vi ligger lige ’rundt om hjørnet’.

SERVICES

•
•
•
•
•
•

Bemandet reception i dagtimerne.
Telefonpasning samt post- og kopieringsservices.
Adgang 24/7.
Fitness center.
Restaurant med mulighed for frokostordning.
Gratis parkering.

MEDLEMSKAB OG NETVÆRK
•
•
•

Når du bor i WTC Ballerup bliver du automatisk medlem af WTC Club,
der tilbyder events, foredrag, netværksarrangementer mm.
Mulighed for at deltage i internationale konferencer.
Medlemsfordele i form af bl.a. rabatter på en lang række ydelser.

Borupvang 3, 2750 Ballerup I t 8877 6000 I wtcballerup@wtcballerup.dk
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