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han to dage om 
ugen hjælper 
med at klargøre 
maskiner, og i 
det hele taget 
går til hånde på 
værkstedet. For 
materielchef 
Tonni Rehmeier 
er der slet ingen tvivl om, at det 
er en stor styrke for afdelingen, at 
Keld er tilknyttet. „Selv om vi er en 
ti stykker på værkstedet, er det en 
stor ting, at han kommer, fordi han 
løser en masse opgaver, der ellers 
ville være besværlige at få udført,“ 
forklarer han og konkluderer, at det 
har gjort hverdagen meget nem-
mere.

De to er også enige i, at der er et 
rigtig godt sammenhold i virksom-
heden og på værkstedet, eller som 
Keld udtrykker det: „Vi har en god 
tone, men de får allesammen noget 

gas, når jeg er 
her.“

Code of Care
Den gode histo-
rie er for længst 
blevet noteret 
hos ledelsen, 
og direktør Allan 

Hougaard håber, de kan finde flere 
småjobs rundt omkring i virksomhe-
den, der i alt beskæftiger 160 med-
arbejdere. „Vi er aktive i netværket 
Code of Care 
Norddjurs, der 
netop har fokus 
på at give men-
nesker med sær-
lige udfordringer 
en chance for at 
komme ind på 
arbejdsmarke-
det,“ forklarer 
han og fortsæt-

ter: „Både de og vi får meget ud af 
det. Vores branche har mangel på 
arbejdskraft, og vi prøver på den 
måde at finde skjulte resourcer 
frem. Det taler samtidig godt ind i 
vores overordnede CSR politik, hvor 
hele organisationen arbejder med 
samfundsansvar.“

Allan slutter af med at fortælle, 
at Vam siden 2015 har arbejdet 
struktureret med CSR, og hvert år 
udgiver en samlet CSR-rapport.

Jens Nikolajsen, 
jens@mercatus.dk

Sygdommen blev starten på et langt 
forløb med indlæggelse, behandling, 
genoptræning og arbejdsprøvning. 
„Da jeg var klar til at komme i ar-
bejdsprøvning, foreslog kommunen 
mig flere arbejdspladser, de tænkte 
passede fint til mig,“ fortæller Keld, 
der dog kun havde Vam i tankerne. 
„At vende tilbage, ville give mig stor 
tryghed, fordi jeg kendte folkene, 
og syntes det ville være svært at 
overskue at skulle starte forfra et 
nyt sted.“

Det blev til en tre måneders 
prøveperiode, hvor han blev tilknyt-
tet den interne materieltjeneste på 
Limevej ved Auning. „Det endte 
med, at de opfandt et job til mig på 
seks timer om ugen, og jeg ser altid 
frem til at skulle på arbejde.“ 

Nemmere hverdag på værkstedet
I dag er Keld 61 år og har været i 
flexjobbet hos Vam i fem år, hvor 

JEG SAGDE  
 HELE TIDEN  

VAM
I 2014 vendte en blodprop i hjernen 

op og ned på jord- og betonarbejder 

Keld Duun‘s tilværelse. På det tidspunkt 

havde han arbejdet i entreprenørfirmaet 

Vam i næsten 20 år i et job, han ikke 

ville være i stand til at vende tilbage til.

Materielchef Tonni Rehmeier og fleksjobber Keld Duun, Vam A/S

  JEG KENDTE FOLKENE, 
OG SYNTES DET VILLE 
VÆRE SVÆRT AT OVER-
SKUE AT SKULLE STARTE 
FORFRA ET NYT STED
Keld Duun

  DET ER EN STOR TING, 
AT HAN KOMMER, FORDI 
HAN LØSER EN MASSE 
OPGAVER, DER ELLERS 
VILLE VÆRE BESVÆRLIGE 
AT FÅ UDFØRT
Tonni Rehmeier


