
Medarbejdergoder



Work-life-
balance

30, 32 eller 37 timers arbejdsuge? Du bestemmer.
Mulighed for hjemmearbejde 
Mulighed for ekstra udstyr hjemme 
Flextid 
Fri når man holder fri (ingen forventning om svar på
mobil og mail). 
6 ugers ferie
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Et arbejdsliv er langt, og det skal være holdbart for
både hjerte og hjerne. 



Det med tal
Fælles overskudsdeling 10%*
Pension (9,5%) 
Betalt mobilabonnement 
Betalt internet 
Betalt parkering
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Som verticaner kan du regne med følgende økonomiske fordele: 

*De seneste syv år har Vertica valgt at fordele 10% af virksomhedens
samlede overskud til de ansatte. Overskudsdeling er ikke fastlagt, men
vedtages fra år til år



Udstyr og
uddannelse

PC eller Mac afhængigt af software til opgaver
Valgfri telefon (ny hvert 1.5 -2 år)  
Frit uddannelsesbudget - både ind- og udland
Faglig sparring via Vertica Academy
En karrierecoach
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Vores tekniske udstyr er det vigtigste værktøj i vores arbejde.
Derfor prioriterer vi, at du har det, der passer til lige netop dig og
dine behov. 



Den verticanske
familie

Hos Vertica elsker vi at være sociale med hinanden.

At videreuddanne sig med kollegaer, hygge sig med brætspil, drikke en øl eller
noget helt fjerde: de gode oplevelser og de sjove stunder er den mørtel, som
binder os sammen. Derfor er der hvert år et væld af fællesaktiviteter - bl.a.: 

Tech Talks / Hackathon / Fredagsbar / familiedag / CS turnering  /
Sommerfest / Dart / Yoga / Padel / Vinsmagning / Brætspil osv.

PS. Skal den yngste døbes, fylder du rundt, eller skal du måske giftes? Så er du
altid velkommen til at låne lokalerne til private fester. 



Velvære

Vores fysiske og psykiske trivsel er en forudsætning for en
god og sund arbejdsplads og -kultur. Derfor kan du som
verticaner se frem til:

Egen kok, der sikrer hjemmelavet morgenmad, frokost og
snacks til hele dagen. Altid med flere menuer, afhængig af
om du er til kød, vil undgå nødder eller har en særlig livret.
Forsikring hos Dansk Sundhedssikring (mulighed for at
tilkøbe dækning for ægtefælle/samlever og børn) 
Massageordning 
Rabat på fitnessaftale gennem Fitness World 
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