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DigiPlex kåres til Great Place to Work® 
 
København, 20. december 2018 - DigiPlex, Nordens førende 
datacenteroperatør, er stolt af at kunne meddele, at virksomheden har 
opnået den prestigefyldte certificering som "et godt sted at arbejde" ifølge 
Great Place to Work®-undersøgelsen for 2018. 
 
DigiPlex blev certificeret første gang, virksomheden deltog i undersøgelsen 
takket være karaktererne fra DigiPlex' medarbejdere. Svarene blev bedømt på 
baggrund af en række parametre, som viste, at et overvældende antal 
medarbejdere (93%) angav, at de opfatter DigiPlex som et virkelig godt sted at 
arbejde (Great Place to Work).  
 
"Det har altid været DigiPlex' mål at være et attraktivt datacenterbrand, ikke kun 
for vores kunder, men også for eksisterende og kommende medarbejdere. 
Vores medarbejdere er afgørende for vores fortsatte succes og førende position 
i et stærkt konkurrencepræget globalt marked. Derfor er det også fantastisk at 
notere, hvor stolte vores medarbejdere er over at arbejde i DigiPlex. Og jeg er 
selvfølgelig stolt over, at alle i virksomheden bidrager til vores vision om at være 
det mest innovative, bæredygtige og sikre datacenter," udtaler Gisle M. Eckhoff, 
CEO for DigiPlex. 
 
Certificeringen som Great Place to Work er en globalt anerkendt standard for en 
arbejdspladskultur præget af stor tillid og stærke resultater. Undersøgelsen, der 
omfattede en lang række performanceindikatorer, viste, at DigiPlex' 
medarbejdere med stor stolthed fortæller andre om deres arbejde (92%), og at 
de samtidig føler, at de gør en forskel for virksomheden (87%). For at opnå 
certificering skal resultaterne ligge over 70% for alle kategorier. 
 
"Vi er meget glade for at byde DigiPlex velkommen som en certificeret Great 
Place to Work-virksomhed. Vi oplevede igennem hele undersøgelsen, hvor 
meget DigiPlex værdsætter sine medarbejdere, og hvordan tillid og 
'empowerment' på alle niveauer har bidraget til en virksomhedskultur, hvor alle 
føler, at de bidrager til virksomhedens vision. Vi ved, at denne stemning er 
afgørende for at skabe et Great Place to Work," udtaler Jannik Krohn Falck, 
CEO for Great Place To Work.  
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"Vi taler ofte om, at innovation og kompromisløs selvudvikling er en vigtig del af 
vores DNA. Den bedste måde, vi kan være tro mod dette, er efter vores mening 
at tilbyde vores fantastiske medarbejdere et spændende og afvekslende 
arbejdsmiljø, hvor de kan trives. Denne certificering er et stolt øjeblik for 
DigiPlex og understøtter vores ambition om fremtidig vækst og fortsat 
investering i vores medarbejderes udvikling," udtaler Haakon Holm-Knapstad, 
HR-chef i DigiPlex. 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Elisabeth Lennhede, Kommunikationschef, DigiPlex 
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705 

 
Om DigiPlex 
DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige datacentre i Norden. Virksomheden har 
specialiseret sig i at levere skræddersyede, sikre og robuste IT-miljøer med den højest mulige 
tilgængelighed. Både private og offentlige virksomheder og organisationer, inklusive 

sikkerhedsfølsomme kunder som fx statslige og finansielle institutioner, stoler på DigiPlex’ 

datacenterløsninger. Alle DigiPlex’ datacentre er drevet af bæredygtige energiressourcer.  

www.digiplex.com 
 

Om Great Place to Work-undersøgelsen 
Great Place to Work® er en global analyse- og konsulentvirksomhed, som hjælper 
virksomheder i alle størrelser med at opnå bedre resultater ved at fokusere på den enkelte 
medarbejders arbejdsoplevelse. GPTW har i de seneste 30 år gennemført undersøgelser hos 
mere end 100 mio. medarbejdere for at hjælpe organisationer over hele verden med at opbygge 
arbejdspladskulturer præget af stor tillid og stærke resultater. Ved hjælp af sine 
certificeringsprogrammer kårer GPTW de bedste arbejdspladser og udarbejder Fortunes årlige 
liste over de 100 bedste arbejdspladser samt en række andre priser for de bedste 
arbejdspladser i USA og mere end 60 andre lande. Alt hvad GPTW gør er drevet af deres 
mission: at skabe en bedre verden ved at hjælpe alle organisationer med at blive et ”Great Place 
to Work” for alle inden år 2030. www.greatplacetowork.com 

mailto:elisabeth.lennhede@digiplex.com
http://www.digiplex.com/
http://www.greatplacetowork.com/

