
- Desidert beste
ferskvaredisk på Voss
Tross utfordringer med mange nye matvareforretninger på Voss har butikksjef, Kurt Jarte Kaldestad

i Coop Mega og staben hans kLart å hotde omsetningen sin tike god som tidLigere år.
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Coop Mega Voss arbeider hardt for
å påvirke høy standard i butikken og
titlater seg og være [itt kreative med
eksponeringer. Som varetrykk_ jevnt
over hete butikken, stort fokus på gode

kampanjer, fLotte eksponeringer og
endereo[er.

Butikkansatte er kreative med måten dem
framstit[er varene på, for eksempeL, en
gammeL sLede som står ved inngangen
ibutikken er fytt med frukt. Kurt Jarle
mener at kreativiteten tiI aLLe ansatte
er noen av grunnene tiI den stabiLe
omsetningen ibutikken. Han mener
også at høy kompetanse og en stabiI stab
resutterer i at bLant annet frukt- og fersk-
varedisk stikker av med en høy andeL av

den totale omsetningen.

Tenke som god nummer to
lføtge butikksjefen er Coop Mega
' middagsbutikk nummer 6n" på Voss.

- lkke for å skryte, men vi har den desidert
beste ferskvaredisken på Voss. Både når
det gjelder fisk og kjøtt. Men vi hviLer
ikke og trorvi er best, vi tenker aLttid som
om vi er en god nummer to. Det er atltid
rom forå bLi bedre. Det erviktig for meg å

hele tiden se forbedringspotensiate.

Va ret rykk
Når Kurt Jarle ansetter nye fotk er det
hylLetrimming han Lærer dem først. Kurt
Jarte mener at det er en oppgave som
det aLttid viL være behov for å kunne, og

at dette er en oppgave som skaL være

innarbeid isystemet. Ved tedige anLed-
ninger viI han at at[e ansatte i butikken
skaI trimme hyller. Det er også påført
hyltetrimming på skiftpLanen.

Butikksjefens råd
Kurt Jarle forteLler gjerne hva han mener
er grunnen til at han har Lykkes som
butikksjef i 13 år, men å gi råd tiLandre
butikksjefer ønsker han ikke. I og med at
den enkeLte butikksjef kan ha he[t andre
forutsetninger for drift.
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- Min filosofi er at jeg ikke viLha et stort
skiLLe meLLom [eder og de ansatte. Jeg

ønsker at dørterskeLen skaL være så lav
som overhode mutig. Jeg gjør meg tit-
glengeLig for de ansatte, og de kan ringe
meg når som heLst på døgnet. På denne
måten får du mer kontakt med de ansatte.
I titLegg titå være inkLuderende og ti[stede,
så er jeg opptait av at de ansatte skaL

utvik[e seg seLv.
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