Jeg blev ansat hos SPF-Danmark, eller SPF-Selskabet,
som det hed dengang, den 1. august 2005. Jeg blev ansat
som back-up for en sælger, som solgte smågrise til eksport.
Vi var i alt 3 i afdelingen.
De andre to i afdelingen havde så travlt, at de ikke havde meget tid til at lære mig op, så ret hurtigt
blev jeg sat til telefonen, og inden jeg fik set mig om, havde jeg mine egne kunder i Tyskland og
Polen. De fleste af disse kunder har jeg endnu, og der er kommet flere til. Jeg har også fået flere
kollegaer i afdelingen. Vi er nu 12 ansatte i Eksport Smågrise afdelingen.
En gang imellem siger vi til hinanden: ”Hvor svært kan det være? – det er jo bare at købe og sælge
nogle smågrise”. Og det holder vi stædigt fast i, selvom – eller måske fordi - der er rigtig mange
ting, der skal passe sammen for at få et hold grise til at skifte hjem:
- Køber, som både kan være en udenlandsk landmand eller en udenlandsk omsætter,
bestiller et hold smågrise, i bestemt mængde, størrelse, kvalitet og sundhedsstatus. Prisen
forhandles mellem begge parter. Vi laver eksportpapirer. Transport fra dansk landmand
over samlestald planlægges – eller køber henter grisene direkte hos landmanden. I begge
tilfælde skal en dyrlæge fra veterinærmyndighederne kontrollere grisene.
- Evt. reklamationer behandles – forhandles med køber og sælger, så der opnås enighed –
på basis af forretningsbetingelserne.
- - og så følger vi op på kundens betalinger.
Hvis I lægger mærke til det, siger jeg oftere ”vi” end ”jeg”, og det er fordi, der hele tiden er en
masse tandhjul, der skal falde i hak for at få en handel gennemført, og i det hele taget give
kunderne – både sælgere og købere – en oplevelse af, at SPF Danmark er de rigtige at handle
med. Det er et samarbejde hele vejen igennem for at opnå det.
Jeg er havnet på en rigtig god arbejdsplads, hvor fleksibilitet og tillid fra ledelsen giver os
medarbejdere mulighed for at udnytte vores evner bedst muligt – og så det vigtigste: humor er en
uundværlig del af livet – også på arbejdspladsen.
Conny Callesen
SPF Danmark
Vejen
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