Sikkerhedsnålen:

Hvad laver en
NETTOcare ambassadør?
Vores sikkerhedsprocedurer må aldrig gå i glemmebogen, selvom vi
har en travl hverdag. Derfor har vi etableret et korps af NettoCare
ambassadører, der skal være med til at holde fokus på vores sikkerhed –
og vi opfordrer alle butikker til at have en ambassadør.
NettoCare er Nettos redskab
til at lære alle medarbejdere
at passe på sig selv og
hinanden ved vold, trusler,
røverier og tyverier, og her
spiller vores NettoCare
ambassadører en stor rolle.
”En NettoCare ambassadørs
opgave er løbende at tale
med sine kolleger om
NettoCare. De skal holde
fokus på sikkerhedsrutinerne
året rundt og oplære kolleger
i NettoCare. Løbende skal de
også sørge for, at kollegerne
får de fornødne informationer
om vores sikkerhedsprocedurer – nye som gamle.
Derfor er vores
ambassadørers funktion i
butikken meget vigtig,”
fortæller NettoCare Teamet.

”Vi gør en forskel”
I butik 548 i Skive er Louise
Overgaard Svenningsen
NettoCare ambassadør, og
hun er glad for sin funktion,
fordi hun kan se, at det gør en
forskel.

”Vi har fået et langt bedre
fokus på vores sikkerhedsprocedurer, fordi det nu er
blevet en del af vores hverdag.
Jeg sørger bl.a.for, at vi taler
sikkerhed på vores
personalemøder, og jeg
informerer løbende mine
kolleger om skærpede tiltag.
Eksempelvis har vi her på det
sidste øget fokus på, hvordan
man opbevarer sin kniv, så vi
ikke kommer til skade eller
skader vores kunder. Jeg synes
idéen med NettoCare
ambassadører er rigtig god
og gør en stor forskel, fordi vi
er med til at sikre, at vi
ikke glemmer vores
sikkerhedsprocedurer,”
fortæller Louise. Også Martin
Mathiasen fra butik 528 i
Videbæk mærker, at hans
arbejde som NettoCare
ambassadør gør en forskel.
”Da jeg startede som
NettoCare ambassadør, afholdt
jeg en konkurrence for at se,
hvor godt mine kolleger
kendte til vores sikkerhedsprocedurer. Det viste sig, at en
del havde brug for at blive sat
bedre ind i vores rutiner. Så nu
afholder jeg samtaler med alle
for at give dem en grunding
indføring i NettoCare, så alle
er klar over, hvordan de skal
tage vare på sig selv – og
hinanden.”

Tests, samtaler og
konkurrencer
Som NettoCare ambassadører
benytter Louise og Martin sig
af forskellige kneb over for
deres kolleger.

NettoCare ambassadør
Louise Overgaard
Svenningsen fra Netto
Holstebrovej i Skive.
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”Jeg bruger tit personalemødet til at holde foredrag
om forskellige sikkerhedsprocedurer. Og så kan jeg godt
finde på at lave en lille test for
at tjekke, at alle har forstået,

hvad jeg sagde. Vigtigst er det
dog, at vi får en fælles snak om
vores rutiner og erfaringer – og
alle er rigtig gode til at række
hånden op og stille spørgsmål.
Jeg besvarer dem, så godt jeg
kan, og hvis jeg ikke har svaret,
så sørger jeg for at undersøge
det nærmere,” fortæller Louise.
Hun har også ugentlige temaer,
som hun fokuserer på.

Dansk Supermarked i front:
folk ved, at de kan komme til
mig. Det er et ansvar, jeg godt
kan li´, og hvis man ønsker at
blive involveret mere i sin
butik, er det en god mulighed
for at få mere ansvar på. Jeg
kommer i butikken til daglig og
tager ofte en snak eller to med
mine kolleger for at sikre, at de
overholde reglerne,” fortæller
Martin.

”Jeg laver ofte plancher, som
jeg sætter op for at fokusere
på bestemte temaer.
Det kan være alt fra, at man
skal huske at have en lav
kassebeholdning til gode råd
til, hvordan man forhindrer
tyverier. For at få udbredt
budskabet til alle, sætter
jeg planchen op i vores
personalerum og tager også et
billede af den og uploadet det
på vores butiks Facebookprofil. Vi har nemlig snakket
om, at så kommer vi ud til
flest mulige.”
Martin har kun været
NettoCare ambassadør i nogle
måneder, men han har dog en
klar målsætning om, at han
løbende vil afholde individuelle
samtaler.
”Jeg synes, at det er vigtigt, at
man følger op med samtaler, så
alle har mulighed for at stille
alle de spørgsmål, de mangler
svar på uden, at andre lytter.
Det vigtigste er jo, at alle
arbejder under trygge og sikre
forhold.”

Fejlfinding med et smil
Begge er desuden meget
opmærksomme på, hvad deres
kolleger gør, når de arbejder.
”Før jeg blev ambassadør, gik
jeg også meget op i vores
sikkerhed. Og nu har jeg fået
en mere ’officiel’ funktion, så

Dansk Supermarked opretter
Business College
Elevtallet på erhvervsuddannelserne falder, og nu vil Dansk
Supermarked Group sikre, at
flere unge vælger en karriere i
detailhandlen. Derfor opretter
DSG sit helt eget ’Business
College’ for unge, som sigter
efter en karriere i branchen.
De første elever starter i august,
og løn under uddannelse og
praktikpladsen i en af vores
butikker er garanteret
efterfølgende.
”Vi vil være de førende i detailbranchen, og det kræver de bedste
medarbejdere og ledere. Det kan vi
være med til at sikre ved at tage del i
hele deres uddannelsesforløb,” siger
Jon Skålerud, HR Senior Manager i
Dansk Supermarked Group og tidligere
butikschef, HR-partner og distriktschef
i Netto.

NettoCare ambassadør
Martin Mathiasen fra Netto i
Videbæk.
Også Louise er opmærksom på
sine kollegers rutiner.
”Jeg har ikke noget imod at
rette på mine kolleger, hvis jeg
ser, at de gør noget forkert.
Det havde jeg heller ikke før,
jeg blev NettoCare
ambassadør. Og jeg gør det
altid med et smil på læben, så
det aldrig bliver belærende,”
smiler Louise.

Sidste år begyndte knap 15.000 unge i
Danmark på en merkantil grunduddannelse – men kun 71 procent
færdiggjorde den. Ud af de 71 procent
har kun 49 procent fundet en
praktikplads.
De første elever begynder til august
2016, og eleverne på det nye Business
College er ved uddannelsesstart sikret
en elevplads i Netto eller én af de
andre kæder i Dansk Supermarked
Group, samtidig med at de får løn
under hele uddannelsen.

Erhvervsrettet efterskole
Uddannelsen hos Dansk Supermarked
Group begynder med den et-årige
grunduddannelse EUD Business – men
ikke på den lokale erhvervsskole som
normalt. Dansk Supermarked Group
har i samarbejde med Viden Djurs
oprettet Dansk Supermarked Business
College i Grenaa, hvor eleverne bor og
går i skole sammen med 500 andre
studerende. Viden Djurs har mere end
15 års erfaring med at drive Campus.

”Eleverne kommer til at opleve de
samme sociale fordele som på en
efterskole, og får samtidig en
erhvervsuddannelse, der giver dem
mulighed for at starte som elever hos
os,” fortæller Jon Skålerud, HR Senior
Manager i Dansk Supermarked Group.

Investering i unge
Alle elever på Dansk Supermarked
Business College skal til samtale hos os
inden skolestart, hvor der laves en
uddannelsesaftale for grundforløbet
på Business College og hovedforløbet i
butikken.
”Vi er klar til at investere i de unge,
som er interesserede i at arbejde i
detailhandlen. Ved at give dem en
målrettet, virkelighedsnær uddannelse
håber vi at motivere og dygtiggøre
dem til at gå hele vejen og blive
fremtidens ledere og nøglemedarbejdere i vores butikker,”
siger Jon Skålerud.
En uddannelse hos Dansk
Supermarked Group bliver ofte
startskuddet på en karriere i
koncernen – både nationalt og
internationalt. 35 % af alle nye ledere,
som starter på et Leder Trainee-forløb
kommer fra elevforløbet, lige som
40 % af varehuscheferne i føtex
tidligere elever, hvilket også gælder for
40 % af sektionscheferne i Bilka og en
lang række af Nettos butikschefer.
Undervisningen på Dansk Supermarked
Business College klæder eleverne på til
en karriere i erhvervslivet – specielt
med fokus på detailhandel og med
udgangspunkt i materialer og cases fra
Dansk Supermarked Group og vores
butikker.

Kort om
Dansk
Supermarked
Business College
l Optagelse på uddannelsen skal ske
inden for et år efter 9. eller 10. klasse.
l Man bor og studerer på Dansk
Supermarked Business College, som
ligger i forbindelse med Viden Djurs i
Grenaa og varer et år.
l Under forløbet skal man i praktik i en
af DS´ butikker.
l Efter endt grundforløb er man sikret
en læreplads i én af Dansk Supermarked
Groups butikker. Uddannelsen er
adgangsgivende til en videregående
uddannelse på et akademi, som fx
markedsføringsøkonom eller
finansøkonom.
l Hvis man er interesseret i at tage
uddannelsen, skal man besøge
www.businesscollege.dk,
hvor man kan skrive sig op til at få
nærmere information om uddannelsen
og optagelsen.

Undervisningen bliver desuden krydret
med kompetente gæsteundervisere
fra erhvervslivet og studierejser til
Netto hovedkontorer og butikker i
Sverige, Tyskland og England.
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