Henrik Pendorff
Bopæl:
Øster Gasse, 6780 Skærbæk.
Stilling:
Teamleder i Dansk Grisetransport.
Arbejdssted: DG-Huset, 6600 Vejen.
Civilstand: Gift med Mette, der er dyrlæge.
Børn:
3 børn (Kasper, Karoline & Ellen).
Ansat i Dansk Grisetransport i 2010.
Jeg er uddannet speditør, og blev i december 2010 ansat som Teamleder i Dansk Grisetransport
(DG). I Dansk Grisetransport planlægger vi indtransport af slagtesvin til Danish Crown og Tican
slagterierne.
Før ansættelsen i DG arbejdede jeg med distribution af kopimaskiner og andet teknisk udstyr, samt
transport af betonelementer.
Når man bliver ansat i DG/SPF kommer man igennem et introforløb, hvor man kommer rundt i alle
afdelinger. Her bliver der taget godt i mod, og det gør virkelig, at man føler sig velkommen fra dag
1.
Hverdagen er fuld af spændende udfordringer, og det er sjældent at to dage er ens. Vi har et
stærkt team i DG, hvor seriøsitet, humor og små interne konkurrencer er med til at give
arbejdsglæde til hele gruppen.
Mit arbejde som teamleder består bl.a. i at koordinere, at vi har den fornødne kapacitet til at løse
opgaverne. Dette gøres i samarbejde med planlæggerne, samt med andre afdelinger på tværs af
huset.
Det er vigtigt, at vi har fuldt overlap på alle områder i planlægningen. Kunderne må ikke mærke,
hvis en af planlæggerne er væk. Jeg fungerer derfor også som ”vikar” engang imellem i tilfælde af
fravær i planlæggergruppen. Dette giver mig et godt indblik i hvilke udfordringer både planlæggere
og chauffører står overfor i hverdagen.
Herudover bruges tiden på opfølgning på de mål, som vi har for DG. Tjek af afregning fra
slagterierne, samtaler med leverandørerne, afregning af vognmænd og medarbejdersamtaler med
både chauffører og funktionærer.
Fritiden tilbringer jeg oftest sammen med familien. Vi bor på en lille landbrugsejendom, hvor vi har
et par heste, lidt høns, 3 katte, 2 kaniner og en hund.
Både min kone og jeg har tidligere prøvet storbylivet, men i dag nyder vi livet på landet – masser af
frisk luft, og god mulighed for afslapning.
Henrik Pendorff
Dansk Grisetransport
Vejen

