Sikkerhedsnålen:

TEMA:

KAMPAGNEKLAR?

Respekt for
kniven betyder færre
arbejdsskader
Kniven er – ligesom man siger om ilden – en god
tjener, men en dårlig herre. Den lille røde kniv,
som dagligt åbner tusindvis af papkasser
forårsagede i 2014 27 arbejdsulykker. I 2015 var
antallet af ulykker på 23, men tallet må gerne
komme endnu længere ned. Vi har snakket med
arbejdsmiljørepræsentant Mette Møller Olsen
om, hvordan man bedst og mest sikkert
håndterer sin kniv.

Frem med flaskerne!

Mette Møller Olsen fra butik 524 i Seden har
mange gode råd og en masse erfaringer med,
hvordan man arbejder med sin kniv på den
mest sikre måde.

I september sidste år afholdt vi vores seneste
vinfestival – og igen var det en succes. Selvom der
var udfordringer med mængderne i butikkerne,
blev vinfestivalen et positivt vendepunkt for
salget, og kategorien er nu igen i vækst.
”Ved vores seneste vinfestival ville vi sikre et stort
varetryk – primært på de billige vine på kvartpaller. Det
fungerede godt, selvom varetrykket var i overkanten og det har vi lært af. Festivalen blev vendepunktet for
udviklingen på vin i 2015. Vi havde en mindre tilbagegang
hele året, indtil vi ramte vinfestivalen. Siden da har vi haft
så stor vækst, at vi faktisk endte hele 2015 med en øget
omsætning. Der skal lyde en kæmpe stor ros til butikkerne.
Vinfestivalen gav svære arbejdsvilkår med det store
varetryk, men alle butikker har klaret det super flot.
Det har gjort, at kategorien nu er i vækst igen,”
udtaler René Drewsen, assortment manager.
Der lyder også en stor ros fra regionschef Claus Sjödin,
der under vinfestivalen har fulgt butikkerne tæt.
”Kvalitetsvine til gode priser og flotte vare-oplæg i
vores butikker gjorde overordnet set vores
vinfestival til en succes – Rigtig mange kreative
medarbejdere stod bag nogle meget flotte og
indbydende præsentationer, der fristede vores
kunder. Det er virkelig fantastisk at se og opleve
den gejst, som alle lagde i deres arbejde med at
vise vinene frem.”

”Som alle ved, er kniven et uundværligt
værktøj i vores arbejde, men håndterer vi den
ikke korrekt, kan den skade mere, end den
gavner – især hvis man glemmer de korrekte
procedurer. Derfor er det vigtigt at følge vores
sikkerhedsprocedurer og have respekt for
kniven, ellers kommer man til at lave svipsere
og skade sig selv eller andre,” siger Mette.
Butik 610 i Haarby fik mange roser fra kunderne for deres
vare-oplæg.

SUPER RESPONS
FRA KUNDERNE
Op til vinfestivalen havde alle arbejdet hårdt med at lave
flotte og fristende vare-oplæg, og mange kunder var
dybt imponerede. Også til denne festival er det vigtigt, at vi
præsenterer vores vin bedst muligt, så kunderne bliver fristet.

Husk at opbevare din kniv, så
den ikke skader dig selv og andre.

”En god måde at have respekt for kniven er at
holde den skarp. Hvis den er sløv, er man
nødt til at trykke hårdere for at skære, og
så er det oftere, at kniven smutter - så husk
at skifte blad! Og når man er færdig med at
skære, skal man sørge for at dække bladet til.
Opbevar din kniv i knivspiralen, men sørg for

grå arbejdshan
Brug altid de

dsker, når du

skærer.

at den ikke hænger løst. Put den hellere i
lommen,” understreger hun.
Handsker betyder mærkbart færre ulykker
En anden god måde at sikre sig mod ulykker
er ved at bruge de grå arbejdshandsker, der
mindsker risikoen for ulykker.
”Efter vi er begyndt at bruge handskerne, kan
vi se, at der sker færre ulykker, når vi skærer.
Derfor opfordrer vi alle til, at man altid
arbejder med handsker,” lyder det fra Mette
og fortsætter:
”Vi er altid opmærksomme på, hvordan vi bedst
muligt kan forbedre vilkårene for vores
medarbejdere. Igennem tiden har vi testet en
række knive. Den nuværende er den mest sikre,
men jeg har netop fået tilsendt to nye modeller,
som vi vil teste, så vi fremadrettet altid har det
bedste og det mest sikre udstyr.”

Knivskarpe råd

”Vi fik rigtig meget vin leveret, og volumen gjorde, at vi kunne give
den fuld gas med et kæmpe vare-oplæg, hvor vi præsenterede
alle varianter på vores hædersplads flex-torvet forrest i butikken.
Det er sjovt, når man virkelig kan arbejde med at lave flotte
præsentationer af kampagnevarerne, og vi fik også stor ros fra
vores kunder,” fortæller Mikkel Hansen, der er souschef i butik 540,
Lindholm, der løb af med sejren i den regionale konkurrence om at
lave det flotteste vare-oplæg.

Kender du Nettos procedurer for, hvordan du skal bruge og
opbevare din kniv for at beskytte dig selv og andre mod uheld?
Hvis ikke, så læs med her!

Også butik 610 i Haarby er blevet overdrysset med roser.

l Skær aldrig ind mod kroppen.

”Kunderne var virkelig overraskede, da de så vores oplæg og
kunne få smagsprøver på flere af vinene. De roste vores initiativ
meget, og det var helt sikkert ikke noget, de havde forventet at
opleve i en discountbutik. Det er fedt, når man kan overraske
positivt. Det giver en god stemning i butikken,” fortæller
BC’er Ole Per Westerberg Pedersen.

l Hold din frie hånd på afstand af skærefladen.

Sørg for, at din kniv altid er skarp, så den
ikke smutter.

l Brug kun kniven til at skære i pap, snor og strips.
l Skift bladet, før det bliver sløvt.
l Tag højde for, at kniven kan smutte.

l Hold aldrig kniven mellem tænderne.
l Husk at vende bladholderen, før du stopper kniven i lommen.
l Giv aldrig kniven til en anden, uden bladet er dækket til.
l Brug kniven med omtanke.
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