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- Hvis vi selv skulle være be-
mandet til at tage de udsving, 
der er i produktionen, ville 
vi have rigtig mange timer, vi 
skulle aflønne, hvor vi ikke fik 
noget produktivt ud af dem. 
Eller også ville vi have en stor 
pukkel af overarbejdstimer, vi 
skulle aflønne.

Sådan lyder det fra Dagrofas 
logistikchef, Michael Helle-
gård, når han skal forklare, 
hvorfor det giver mening for 
dagligvaregiganten i høj grad 
at gøre vikarer til en fast del 
af produktionen. Det handler 
ganske enkelt om at kunne ju-
stere mængden af arbejdskraft 

Faste vikarer giver 
effektive lagre
Dagrofa er Danmarks største dagligvaregrossist og leverer varer 
til blandt andre Meny, Spar og Kiwi. Et af redskaberne til at få 
deres effektive lagre til at fungere så smidigt og lønsomt, som de 
gør, er et stort vikarkorps

løbende i takt med det altid 
skiftende pres på lageret.

Regel skabte vikarbehov
Stikker man lidt dybere, er der 
dog også en anden forklaring, 
forstår man på Michael Helle-
gård:

- Tidligere kunne vi tilpasse 
vores produktionskapacitet 
med egne deltidsansatte, 
men med indførelsen af 15 ti-
mers-reglen mistede vi en stor 
del af den fleksibilitet.

Men udfordringen blev gre-
bet konstruktivt an, og man 
valgte at entrere med et vikar-

bureau, som kunne hjælpe med 
at løfte opgaven. 

Det har krævet fokus på op-
læring og løbende integration 
af de løst tilknyttede medarbej-
dere og et tæt samarbejde med 
vikarbureauet Moment. Resul-
tatet er blevet en stor succes, 
som også er blevet taget godt i 
mod af de faste medarbejdere.

Fleksibilitet for de faste
- Før vi begyndte at bruge vika-
rer i større omfang, var det nok 
en smule stramt som fastansat 
at få en fridag eller en feriefri-
dag uden for de skemalagte 

ferier. Derfor er det også hurtigt 
blevet synligt for vores faste 
folk, at de har fået en fleksibi-
litet, vi ikke har kunnet tilbyde 
før. Så de har faktisk fået bedre 
vilkår, og samtidig har de jo 
kunnet se, at mængden af fast-
ansatte er den samme, siger 
Michael Hellegård.

Fra Moments side oplever 
man også, at modellen funge-
rer hele vejen rundt.

- De fastansatte er meget 
positive over for vikarerne. 
De kan se, at de er her for 
at hjælpe. Både i forhold til 
udsving i den daglige drift og 
i forbindelse med ferie. Men 
Dagrofa har også gjort meget 
ud af at tage godt i mod dem. 
Vi har udviklet modellen i 
samarbejde, og det er i høj 
grad medvirkende til, at det er 
blevet den succes, som det er, 

siger Moments konsulentchef, 
Katrine Hilstrup.

De vikarer, Moment leverer 
til opgaven, er fortrinsvis unge 
og studerende. De har nogle 
særlige behov, som passer 
godt til den fleksibilitet, Da-
grofa Logistik har behov for, 
og ifølge Michael Hellegård er 
det en afgørende detalje. 

- De unge studerende vil 
gerne have et arbejde, hvor de 
kan tjene nogle penge. For at 
det kan passe med studierne, 
skal det helst være aften, 
weekend og nat, og der passer 
vores produktion præcis ind, 
for de kan passe skolen om 
dagen og så tage 2-3 vagter om 
ugen alt efter, hvad de orker, 
siger Michael Hellegård.

En del af kulturen
Selvom de studerende har 
en løs tilknytning, har Dagrofa 
Logistik alligevel lagt vægt på 
at få dem til at være en del af 
virksomheden.

- Hvis ikke du åbner for at 
tage dem med ind i virksomhe-
den, så de får en snert af vores 
kultur, så bliver det sådan 
nogle, der arbejder lidt ude i 
periferien. Det ville både be-
tyde, at de ikke blev ordentlig 
integreret, og at de ikke kom til 
at bidrage på lige fod, forklarer 
Michael Hellegård. Gevinsten 
er til gengæld et vikarkorps, 
der er godt inde i sagerne, og 
som har en stor villighed til at 
træde til med kort varsel.

Fra Moments side er der stor 
begejstring for at kunne være 
med til at udvikle så avanceret 
og effektiv en model i samar-
bejde med en kunde.

- Der er i høj grad tale om 
et samarbejde, hvor vi finder 
løsningen sammen. Når vi le-
verer vikarer til en stor kunde 
som Dagrofa Logistik, inviterer 
vi dem for eksempel med ud 
på arbejdspladsen som en del 
af screeningen. Det giver både 
gevinster for deres perfor-
mance og i forhold til, hvordan 
de generelt kommer til at indgå 
på arbejdspladsen, siger Ka-
trine Hilstrup og fortsætter:

- Men jeg må også sige, at 
der, hvor det virkelig løfter sig, 
er, når kunden, som Dagrofa, 
går seriøst ind i det, og i virke-
ligheden helt grundlæggende 
bare er enormt dygtige til at få 
nye folk godt ombord.

-mklarlund

En stålsat satsning
ProTruck A/S leverer en komplet ny truckflåde til  
Duferco Danish Steel i Frederiksværk

ProTruck A/S har netop leveret 
en større flåde af Hyster Big-
truck gaffeltruck til Duferco 
Danish Steel A/S, som er en 
stålproduktions- og forar-
bejdningsvirksomhed med 
speciale i stang- og rørstål i et 
væld af dimensioner og vari-
anter.

Duferco koncernen er en 
global spiller på stålmarke-
det og har siden 2006 ejet 
virksomheden, som tidligere 
indgik i Det Danske Stålvalse-
værk. Duferco har gennemført 
en målrettet rationaliserings-
proces, og virksomheden er i 
dag en højmoderne og effektiv 
leverandør til industri og han-
del i hele Nordeuropa. Netop 
Dufercos fokus på rationel 
produktion og drift af virksom-
heden førte til aftalen med 
ProTruck A/S omkring levering 
af en fabriksny flåde af Big-
truck maskiner. 

- ProTruck leverede i som-
meren 2014 den første Hyster 
sværlast gaffeltruck med en 
kapacitet på 25 ton til Duferco. 
Dette var en test maskine, som 
herefter kørte i direkte sam-
menligning med de eksiste-
rende maskiner, som Duferco 
også havde aftale på, forklarer 
salgs- og marketingdirektør hos 
ProTruck, René Bertelsen. 

Helhjertet satsning
Efter en gennemført test på 
flere måneder, af både Hyster 
og de eksisterende maskiner, 
valgte Duferco i starten af 2016 
at satse helhjertet på Hyster til 
de tunge opgaver på området. 

Hyster har som erklæret mål 
at være førende i såkaldt ’total 
cost of ownership’, og netop 
denne produktegenskab var 
afgørende for Dufercos valg 
af ProTruck A/S som leveran-
dør af nye Hyster-maskiner. I 
testperioden var der markant 
færre nedbrud og dermed for-
bundne omkostninger ved an-
vendelse af Hyster maskinen, 
hvilket kunne aflæses direkte i 
regnskabet.

De nye Hyster maskiner 
blev leveret på ProTrucks 

egne lastbiler og overdraget til 
kunden.

Distriktschef Simon Fjord 
forklarer, at kombinationen af 
høj kvalitet, lave driftsomkost-
ninger samt en effektiv 24-7-
365 serviceaftale var blandt de 

afgørende årsager til, at Pro-
Truck A/S fik håndslag på han-
delen. Der er tale om en rental 
aftale, hvor maskiner, drift og 
service er dækket 100 % via 
ProTruck A/S.

 -hawin

ProTruck A/S har leveret en hel flåde af tunge Hyster-maskiner til virksom-
heden Duferco. 


