Martin Petersen

Bopæl: Bevtoft
Stilling: chauffør i Dansk grisetransport
Civil: kæreste
Ansat i DG siden maj 2015

Lidt om mig selv:
Jeg hedder Martin og er 25 år. Jeg er født og opvokset i Bevtoft, hvor jeg bor i mit eget parcelhus.
Jeg er uddannet landmand fra 2011, og har stort set altid passet dyr, da jeg godt kan lide arbejdet
med dyr. Jeg er også uddannet brandmand og reder fra beredskabet.
I min fritid er jeg meget aktiv, både med fodbold og boksning og så styrketræner jeg når der er tid
. Fritiden går med sport, familie og venner. Også den lokale idrætsforening bruger jeg tid på, der
har jeg siddet i fodbold- og festudvalgene. Hvis tiden er til det, vil jeg gerne hjælpe der så meget
som muligt.
Min arbejdsdag
Min arbejdsdag begynder fra min bopæl i Bevtoft, hvor jeg starter med at køre ud til en landmand
efter slagtesvin. Det kan være 1 sted, og det kan være 10 steder. Det er meget forskelligt og
afhænger af vores planlægger, der planlægger turene. Når der er læsset hos landmændene går
turen til slagteriet, hvor jeg læsser grisene af og vasker/ desinficerer lastbilen. Jeg kører mellem 13 læs om dagen afhængig af turene, og hvor mange grise der skal køres ind til slagterierne.
Der er ikke 2 dage der er ens. Det er hele tiden forskellige landmænd, og forskellige ruter. Min
arbejdstid er ofte fra 03:00/06:00 til 15:00/17:00 (ca.). Der kan altid opstå noget uventet, og så får
man løst problemerne med de øvrige koordinatorer. På aftenholdet er tiderne lidt anderledes, her
vil man typisk begynde kl. 10:00/12:00 og så til 22:00/00:00 (ca.) igen afhængig af de planlægte
ture.
Den bedste arbejdsplads
At være ansat i DG er det bedste job jeg nogensinde har haft. En arbejdsplads hvor du ”egentlig
passer dig selv”, og hvor folk behandler hinanden med stor respekt.
I DG har du altid en hjælpende hånd bag dig, hvis din bil bryder ned, eller du har spørgsmål til din
arbejdsgang eller lign. Man kan altid uanset tidspunkt ringe til en vagttelefon, så man står ”aldrig”
alene. Der er folk bag dig hele tiden. Man skal ikke være nervøs for noget, for vi har kvalificerede
folk til at løse alle udforinger, der måtte forekomme.
I DG behandler man alle folk med stor respekt. Man skal se det, som om man er ét stort team.
Lederne giver os et stort ansvar og udviser stor tillid.
Ærlighed er en stor faktor i firmaet. Man er ærlig og loyal over for alle medarbejder i firmaet og
tager alt med et smil. Derfor er SPF-Danmark efter min meningen den bedste arbejdsplads. 

