BUSINESS BRUNCH

25. maj
2018

kl. 08.00 - 09.30

”Glade medarbejdere performer
– så vi gør dem glade!”
I byggebranchen går tingene stærkt, og der er rift om
de kompetente medarbejdere. Det ved de hos Georg
Berg A/S, der denne fredag morgen inviterer indenfor,
hvor også Dorte Glerup, medindehaver af GLERUP HR,
er med til at fortælle om den rejse hun og adm. direktør, Christian Berg, har været på – og stadig er på.
Christian Berg ansatte Dorte Glerup som konsulent, da
han ønskede at arbejde for den gode trivsel i virksomheden, hvor mange forskellige typer af medarbejdere
- både byggeledere, formænd, svende og lærlinge arbejder tæt sammen. Når mennesker trives, performer de. Samtidig går det stærkt i branchen, så hos
Georg Berg A/S øver de sig på at passe godt på hinanden og samtidig ved de, at det kræver mandsmod og
en fast tone, når der skal forhandles og byggeriet skal
stå færdigt i bedste kvalitet og til tiden.
En virksomhed er ikke stærkere end dens medarbejdere - derfor vil ledelsen gerne styrke dem hver dag
med dét, de har behov for.
Adm. direktør Christian Berg er klar over, at han selv
har et ansvar for at uddanne unge.
- Tiltrækning af arbejdskraft er en udfordring, og vi gør
en ekstra indsats for at skabe en arbejdsplads, hvor
medarbejderne glæder sig til at komme på arbejde.
Her gælder det både om at udfordre dem, tilbyde
dem gode arbejdsforhold og sørge for at opbygge et
stærkt fællesskab - samtidig med at løn er en væsentlig faktor for mange.

STED

Georg Berg A/S, Skovsøvej 23,
4200 Slagelse.
Henvend dig venligst i receptionen.
Georg Berg A/S, som er med fra starten,
når du vil bygge nyt, bygge til eller renovere. Vi er i stand til at varetage alle led i
kæden fra de første skitser til det færdige
byggeri. Når vi deltager i et byggeprojekt,
er vi indstillet på at yde den ekstra indsats,
der skal til for at sikre den bedste kvalitet
af vores arbejde.
Hos GLERUP HR er kodeordet udvikling.
Udvikling af SUNDE og GLADE medarbejdere, der performer – såvel fysisk som
mentalt. Vi skaber det positive perspektiv
på livet – hvorfor er det, at man ikke må
glæde sig lige så meget til mandag morgen, som vi glæder os til fredag eftermiddag?

TID

Fredag d. 25. maj
kl. 08.00 – 09.30

ANSVARLIG

Morten Hass Augustsen,
morten@slagelseerhvervscenter.dk,
tlf. 40 73 50 85

TILMELD DIG

Pris: Gratis at deltage
Tilmeld senest 10. maj 2018
www.slagelseerhvervscenter.dk

