Hvorfor kontorfællesskab?
I Mediehuset Cigarfabrikken har de fleste arbejdet hjemmefra i en periode af vores arbejdsliv.
Men vi er også flere, der ved, at det kan være svært at abstrahere fra vasketøj, oprydning og andre
af dagligdags udfordringer, hvis arbejdet foregår på hjemmekontor.
Struktur på hverdagen
At tage ’på kontoret’ giver struktur på dagen, og mindre plads til overspringshandlinger. Når vi
sidder på vores kontorplads, er det for at arbejde. Det gør det nemmere at skille arbejde fra fri og
weekend.
Mange forskellige kompetencer
På Cigarfabrikken arbejder vi alle med medier. Det giver en fælles faglig platform og mulighed for
branding. Aktuelt er vi fire skrivende journalister, én fotograf, to grafikere, én videojournalist, én
redaktør og én arbejder med e-handel.
Delepladser
Mange freelancere har ikke brug for en kontorplads 37 timer om ugen. I Mediehuset
Cigarfabrikken er vi 10 kontorfæller, som deler 7 pladser. Nogle har pladsen på fuld tid, andre er
på kontoret én, to eller tre dage om ugen eller deler pladsen formiddag/eftermiddag. Det er
praktisk, hvis du arbejder bedst morgen eller eftermiddag. Og huslejen bliver billigere.
Forstyrrer vi hinanden?
I Mediehuset Cigarfabrikken er der både ene- og fælleskontorer. Det er individuelt, hvad man
trives bedst med. Vi respekterer, at der arbejdes. Arbejder man hjemme, er familier ofte opdraget
til, at de altid må forstyrre... Det er kontorfæller ikke!
Stjæler vi hinandens kunder?
Nej, det gør vi selvfølgelig ikke. Vi taler om det, hvis der er interessekonflikter, og hugger ikke
hinandens ideer og kunder. Det foregår i god tone, fred og fordragelighed. Men vi fodrer gerne
hinanden med gode historier, og giver tip om historier, der ville egne sig til andres kunder.
Mulighed for samarbejde
Af og til har vi budt ind på store, fælles projekter, hvor der skal bruges fx både en journalist, en
fotograf og en grafiker. Vi henviser også gerne til hinanden, hvis der kommer opgaver ind, vi ikke
selv kan tage. For nogle har kontorfællesskabet også stor betydning som visitkort. Det markerer,
at man er med i et arbejdsfællesskab og gør det måske nemmere at huske netop DIG, når der
bliver behov for hjælp indenfor mediepaletten.
Kolleger og venner
I kontorfællesskabet har vi mulighed for socialt samvær og sparring med gode kolleger.
Kontorfæller kan blive venner. Vi lever med i hinandens op- og nedture. Og sidder du med et
dilemma, er der et fint forum for sparring á la ’Mads og monopolet’.

Kontormøder
På vores månedlige kontormøde løser vi praktiske problemer og lægger kursen for
kontorfællesskabet. I den afsluttende runde fortæller vi, hvad vi har gang i for tiden. Som regel
udløser det en regn af god sparring, nye vinkler og spændende ideer.
Fest og kage
Årshjulet i Cigarfabrikken indeholder julefrokost, forårsfest, sommerfrokost, og der er altid gang i

den! Dertil kommer mere spontane fejringer med hjemmebagte boller, kage eller andet godt.

