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Daglig drift 

 Ejer 

 Produktion

 Medarbejder 

Organisation 

 Ejere 

 Gårdråd

 Personlig træner til Ejere. 

 Ledelse gruppe. 3 ansavlige ansatte(Søer - Grise i vækst –

Planteavl/Vedligehold) 

 Diverse konsulenter 

 Alle ansatte 
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Hvor kom vi fra? 

 Jeg/vi var ikke dygtig nok til at drive vores virksomhed.

 En dagligdag med en virksomhed med for lav drift indkomst 

 En daglig dag med arbejder 24-7 

 Ikke nok tid til ferie og fritid uden mobilen ringede

 Der jo nok også en familie på vej som jeg gerne vil se og opleve.

 Vi var ikke professionelle/atraktive nok over for vores fiansinelle

samarbejdes partner.   

Rekruttering og Fastholdelse 

 Hvad vil vi opnå. Tankerne bag 

1. Daglig drift, skal køre optimalt uden jeg/vi er til stede. 

2. Alle ansatte skal holde 5 uger ferie. = 75 uger = 1,5 i ugen uden 

nogen form for driftstop/nedgang

3. Der må ikke være en ansat der forlader arbejders pladsen uden 

den ansatte ved der skal ske på personens næste arbejdes dag. 

4. De her 30 hænder vi til daglig står med, hvordan for vi dem til at 

skabe mere værdi 24/7- 365 

5. Bør vi invester ekstra 100.000 kr på alle ansatte årligt i udannelse. Så 

skal hver ansat skabe en mere værdi på 18 kr. daglig. 



27-02-2020

4

Onbordning

 Lag 1 = Overordenet værdi for viksomheden

 Lag 2 = Forventnngs afstemning til den enkel ejendom eller ansvar 

område.  

 Lag 3 = Hvordan opgaven udføres ( gerne digital ) 

Onbording Lag 1. 

 Overordne info og VÆRDIER/DNA for viksomheden. 

Velkommen hos Brunshøjgård I/S ved Familien Kappel. Vi ser frem til vores 
samarbejde.

At starte på en ny arbejdsplads er for os alle en stor beslutning, og kan de 
første dage virke overvældende med masser af nye indtryk.

I denne mappe finder du generelle informationer om firmaets politikker og 
rutiner samt APV for de arbejdsopgaver, som du kan komme ud for.

Vi er glade for, at du har valgt at være en del af vores firma og vi håber, 
at du vil deltage aktivt og konstruktivt i udviklingen af firmaet.

(Det er dine øjne og hænder der skaber værdi for virksomheden)

Vores mål med Brunshøjgård I/S er at drive en sund forretning, hvor tilfredse 
medarbejdere er grundlaget for en sund økonomi.

Vi bestræber os på at gøre dagligdagen så indholdsrig som muligt og 
tilgodese alle medarbejdere, ligesom vi i høj grad tilstræber personlig 
udvikling, både på det faglige og personlige plan.
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Onbordning

Lag 2 

 Forvenings afstemning på den enkel ejendom eller ansvar område. 

Disse nedenstående punkter er opgaver som der forventes du kan 

tage ansvar for efter 3 måneders oplæring.  Under oplæringen skal der 

i samarbejde med kollega og driftsleder løbende justeres kvalitet og 

tidsforbrug af de enkelte punkter.

Trello LAG 3
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Hvor er vi nu? 

 Udnytte den digitale verden 

 Fastholdelse kontrakt med nøgle person som er ansat i 

viksomheden. 

 Kristian og jeg har fået tid til at vidre udvikle viksomheden

Har det skabt værdi ????????

JA 
 Det har skabet den værdi at vi kan komme op i helikopteren og videre 

udvikle virksomheden. 
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Tak for ordet 

Det er din øjne, hænder og evner der skaber værdi for 

virksomhed. 

Ekstra Slide 
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uge nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tank vask

Pose skift

Støvsuge forrum

Tom køre færdigvare silo 

Sold og slagler

Vask foderlade 

Stram foderkæde

Kontrol af vejeceller

Stenfælde + nedfaldsrør

pH i vådfoder

Værktøj på tavlen

Værktøj i bilen

Smøre manitor

Ugentlige opgaver Refsgård

Alle opgaver bekræftes med intialer


