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Nyt fra Bilbranchens Virksomhedsdoktor
Vikarservice
Assets for you tilbyder fra 1. september 2007
vikarservice til bilbranchen inden for daglig
ledelse.
Skulle din virksomhed af en eller anden grund
pludselig stå og mangle en ledende medarbejder, kan Assets for you nu tilbyde dig assistance i en kortere eller længere periode, indtil
stillingen igen er besat.

Punkter af særlig interesse:

igen bliver besat, og endnu en tid inden den
nye medarbejder er blevet introduceret og oplært i det nye job, hvorfor Assets for you’s nye
tiltag med vikarservice er et attraktivt tilbud til
bilbranchen.
Assets for you ledes af Per Munklinde Hansen, som igennem de sidste mange år har opbygget en stor erfaring inden for bilbranchen,
lige fra job som værkfører til topledelse af en
bilforretning, og samtidig har opbygget en stor
erfaring indenfor økonomi, ved at have gennemgået en del lederuddannelser og en merkonom uddannelse indenfor regnskab hvilket gør,
at han kan vikariere indenfor alle jobs på eftermarkedet, indenfor regnskab og økonomi, og
indenfor topledelse.

Denne side

•

Vikarservice til ledelsen i
bilbranchen

•

Undgå at en afdeling
mister markedsandel,
fordi en medarbejder er
syg eller på barsel

•

Fasthold både medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed i forbindelse
med sygdom i ledergruppen

•

Oprethold indtjeningen i
afdelingen, selv om du
mangler en ledende medarbejder i en periode

Punkter af særlig interesse:

Det sker inden for alle erhverv, at en ledende
medarbejder pludselig bliver syg og afdelingen
mangler akut en leder til at styre dagligdagen,
eller der er en medarbejdere som skal på barsel i en periode.

Næste side

Derfor - når du står akut og mangler en ledende
medarbejder, så ring til Assets for you, og vi
hjælper dig de timer du har behov for, og med
vores placering midt i Danmark, bør vi kunne
nå din forretning dagligt eller efter dit behov.

•

Hvad er Assets for you

•

Succes i virksomheden er
ikke tilfældig, den skabes
i samarbejde med Assets
for you

•

Først tilfredse medarbejdere, så tilfredse kunder,
og sidst men ikke mindst
økonomi i forretningen

•

Virksomheder køber i
stor grad deres hjælp
udefra i dag, i form af
rådgivere og coach

•
Endvidere er der også medarbejdere som
skifter job, og i situationen hvor en ledende
medarbejder opsiger sit nuværende job, kan
der jo godt gå 1 - 2 måneder inden dette job

Udarbejdelse af mål og
handlingsplaner for virksomheden er et vigtigt
element til fastholdelse af
de gode medarbejdere

Bilbranchens Virksomhedsdoktor

Hvad er Assets for you?
Stensgårdsvej 23
Erritsø
7000 Fredericia
Telefon: 20 193 193
Fax:
76 240 197
E-mail: ph@assets.dk
Web:
www.assets.dk

Assets for you er en forholdsvis ny virksomhed, der tilbyder værdier til dig, og som startede i sommeren 2006, med det formål at videreudvikle og hjælpe Bilbranchen med at få
mere styr på personale og kundepleje, hvilket
det også har vist sig at være et stort behov for.
Assets for you ejes og drives af Per Munklinde Hansen, som igennem de sidste 34 år har
arbejdet i og med bilbranchen, først som mekaniker, men igennem de sidste 27 år arbejdet
med ledelse og udvikling af procedure for bedre kundebetjening, hvilket også kan dokumenteres og endda med særdeles gode resultater.
At drive en bilforretning i dag er lidt på samme

måde som at køre på en snoet landevej, man
skal hele tiden korrigere på rattet for ikke at
køre i grøften, og på samme måde skal virksomhedens ledelse hele tiden korrigere på
ledelsesprincipper og på medarbejderpleje, for
det er jo ikke kun kunderne der i dag stiller
store krav til en professionel ledet forretning,
det gør medarbejderne også, og føler de ikke
at dette er tilfældet, så er der jo så mange
andre skorstene der ryger.
Klik selv ind på vores webside og læs meget
mere om alle vore ydelser og hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed, vi glæder os til at
høre fra dig.

Besøg vores webside og få mere information på:
www.assets.dk
Succes i virksomheden starter her
Mange virksomheder har i dag
svært ved at rekutere og fastholde de dygtigste medarbejdere, hvilket er et stort problem.

Vores fremgangsmåde i disse
situationer er, tilfredse medarbejdere skaber tilfredse kunder, og tilfredse kunder skaber
god økonomi i forretningen.

Virksomhederne mærker det
straks på en dårlig kundetilfredshed, og de økonomiske
resultater afspejler det sikkert
også.

Det drejer sig i mange tilfælde
om at ændre på nogle fokusområder, måske en mere konsekvent ledelsesstil, hvor ledelsen også giver opbakning og
læring, samt at medarbejderne
føler stører og mere medindflydelse på deres egen dagligdag.

Kunder

Medarbejder

Økonomi

Per Munklinde Hansen
Indehaver

Bilbranchens virksomhedsdoktor har specialiseret sig netop i
denne problemstilling, og tilbyder derfor virksomhedens ledelse en hjælpende hånd til at
løse netop dette problem.

Selvfølgelig spiller omgivelserne også ind, når der i disse år
bygges mange nye og flotte
forretninger, hvilket så er med
til at tiltrække og flytte medarbejdere til nye og lysere lokaler, hvor de i første omgang
måske ikke tænker så meget
på det sociale på arbejdspladsen.
Der er mange ting som skal
spille sammen for at skabe en
god og professionel arbejds-

plads, og det er ikke sært, at
mange virksomheder har svært
ved at have alle disse bolde i
luften på en gang, og samtidig
se ind i glaskuglen, hvad det er
som sker i branchen også til
næste år.
Det er i dag derfor meget almindeligt, at virksomheder
køber ekstern assistance i form
af rådgivere til sparring, så
ledelsen i virksomheden kan få
nye input i form af værktøjer og
ideer til den daglige styring og
drift af virksomheden, og måske få flyttet sine fokusområder
til også at omfatte de bløde
værdier.
Uddannelse er også her et
vigtigt element til at udvikle og
fastholde de gode medarbejdere, samtidig med at der udarbejdes mål og handlingsplaner
for virksomheden, så medarbejderne via god kommunikation i virksomheden, ved hvad
det er vi stræber efter, selv i en
travl hverdag som de fleste
kender den.

