Maja i lære som leder
Velkommen til et kendt ansigt i
brugsen.
Til august begynder Maja Friis
Laursen i en stilling som
ledertrainee i Dagli’Brugsen i Hou.
Det er en 2-årig uddannelse, som
Coop har udviklet for at sikre, at
folk med kendskab til
forretningskulturen bliver uddannet,
så de kan indtage lederstillinger i de
forskellige grene af Coop-kæden.
Maja har i 6 år arbejdet i
Dagli’Brugsen efter skoletid og i
ferier. Hun flyttede til Hou, da hun
gik i 3. klasse, og hendes morfar
var vognmand Verner Laursen, så hun må siges at være en af de lokale.
Maja blev student fra Odder Gymnasium sidste sommer og har i det
forløbne år suppleret med fag i erhvervsøkonomi, afsætning og it.
Størstedelen af uddannelsen foregår i butikken i Hou, hvor Maja i
samarbejde med uddeler Jens Møller Poulsen får kendskab til alle de
forskellige funktioner, en leder skal kunne varetage i forbindelse med
kundekontakt, varesortiment og personalepleje. I løbet af de 2 år skal
Maja også på i alt 8 ugers kursus i Odense, her får hun bygget teoretisk
viden oven på sine praktiske erfaringer. Der er således tale om en bred
uddannelse, som kvalificerer til stillinger som souschef eller
afdelingsleder. Der er mange muligheder for at specialisere sig
efterfølgende – Maja drømmer om at læse videre inden for økonomi.
Uddeler Jens Møller Poulsen ser ansættelsen af Maja som et led i en øget
profilering af Dagli’Brugsen i Hou, en lokal pige i den lokale brugs. Maja
får under sin uddannelse kendskab til nye ideer og kan derfor medvirke
til, at brugsen hele tiden er i trit med udviklingen, som går stærkt i
detailbranchen.
Brugsen i Hou er i ejerfællesskab med brugsen i Gylling og Kvickly i
Odder, men den er en selvstændig enhed. Han fortæller også, at brugsen
i Hou som den eneste af landets små brugser holder samme pris på
basisvarer som Kvickly. Han fortæller også, at man i løbet af efteråret
indfører noget, der kaldes Scan og Betal, her kan kunder med COOP-

Appen selv scanne sine varer og betale. Men det kommer der nok mere
om til den tid.
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