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Nyt fra kontoret
Persondataforordning
”Hold fast” – det blev godt!
Rengør vægventilerne!
Hvordan fastholder og udvikler
jeg mine medarbejdere?

Foderkonference:
Onsdag den 13. juni hos SLF, Billundvej 3, 6500
Vojens, kl. 13.00-19.00
Torsdag den 14. juni i Aulum Fritidscenter,
Markedspladsen 10, 7490 Aulum, kl. 13.0019.00
Så er det igen tid til at blive opdateret på fodersiden – du får den
nyeste viden om sikker fodring ved fravænning, fodring af søer
og slagtesvin, råvaremarkedet og meget mere – se program på
vedhæftede bilag.

Nyt fra kontoret
Nyansættelse i SvineRådgivningen
Ellen Møller Hansens afløser er nu fundet – Karina Mikkelsen, der arbejder som driftsleder på
Avlscenter Trekanten, starter hos os den 1. juni 2018.
Karina har mange års erfaring ude fra staldene, hvor hun blandt andet har været afdelingsleder for
farestalde, stået for personalepleje, oplæring af elever samt efteruddannelse.
I flere år har Karina også, i samarbejde med Porcus Dyrlæger, kørt som rådgiver ved siden af sit job i
stalden, med blandt andet fokus på at sænke dødeligheden i farestalden.
Karina er bosiddende i Toftlund og vil have sit udgangspunkt fra kontoret i Vojens. Tag godt imod
hende - vi ser frem til at styrke vores Soholds-gruppe yderligere.

Forældreorlov
Kira Langkjer holder forældreorlov i perioden fra 13. juni til 14. august. Mails og opgaver til Kira vil i
den periode blive videresendt og al henvendelse kan ske til Sofie Hyldgaard på tlf.nr. 2020 0917.

Kontoret er lukket pga. efteruddannelse 31. maj og 1. juni
SvineRådgivningen er det førende firma på rådgivningssiden til svineproducenter – og den position
opretholder vi. Derfor er samtlige medarbejdere på efteruddannelse den 31.maj og 1.juni – og er
derfor ikke at træffe på sædvanlige tidspunkter de to dage.
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Persondataforordningen
– det skal vi også håndtere – og i SvineRådgivningen er vi i fuld gang med at implementere
reglerne. Se udsendte personlige mails.

Kjeld Askjær, direktør
tlf. 2479 1182

”Hold Fast” – det blev godt!
Et øget dækningsbidrag på 70 kr. pr. stiplads, eller det der svarer til 18 kr. pr. slagtesvin, var effekten af
konceptet ”Hold Fast”, der blev gennemført i 2017.
Især optimering af staldudnyttelsen og korrekt fodring er et par af de tiltag, der gav god effekt. Konkret
flyttede én af besætningerne sig 160 kr. pr. stiplads ved at producere flere kg tilvækst i staldanlægget
samtidig med, at effektiviteten blev løftet på den enkle gris.
”Hold fast” er udviklet af ekspertrådgivere fra den landsdækkende Vækstmanagementgruppe og fokuserer
på at optimere dækningsbidraget pr. stiplads frem for at fokusere på grisens dækningsbidrag. Som navnet
antyder, har man holdt fast i de tiltag, der er sat i gang via 4 til 5 besøg fra besætningens rådgiver i løbet af
året.
Team Grise i Vækst

Rengør vægventilerne!
Det er blevet sommer – og der er brug for frisk luft i staldene.
Fototekst: beskidt vægventil; skal rengøres,
så luft kan komme uhindret ind i stalden.

Team Grise i Vækst

Jes Callesen
tlf. 4017 5310
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Bjarne Knudsen
tlf. 2033 1110

Birgitte Mikkelsen
tlf. 3031 0473

Flemming Laursen
tlf. 4074 1030
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Hvordan fastholder og udvikler jeg mine medarbejdere?
Rekruttering, fastholdelse og udvikling af medarbejdere er et emne, der fylder rigtig meget i øjeblikket.
Nye medarbejderprofiler, faldende tilgang af elever og øget konkurrence om udenlandsk arbejdskraft, har
gjort det endnu vigtigere at have fokus på rekruttering og fastholdelse af de dygtigste medarbejdere.
Vi taler dagligt med ejere og ledere, om udfordringerne ved at finde dygtige medarbejdere. Der tænkes i
alternativer fra andre brancher, eller opkvalificering af nuværende ansatte.
Den kortsigtede ”hyr og fyr” tilgang er ikke en mulighed mere. Hverken for dansktalende eller udenlandsk
arbejdskraft. Det er tid til at tage sit ansvar som leder alvorligt. Siger man ja til at være leder, siger man
også ja til at tage ansvar for ansættelse af medarbejdere, såvel som produktion, økonomi og strategi.
Det handler i høj grad om at skabe motivation og engagement i nogle rammer, hvor medarbejderne trives,
føler sig anerkendt og kan fornemme en udvikling og derved fastholdes i jobbet. Trivsel er selvfølgelig også
medarbejderens eget ansvar.
SvineRådgivningen hjælper med:
• Ledelsessparring, coaching af ansatte, leder og ejer
• Kompetenceafklaring
• Opstart af nye medarbejdere
• Tavlemøde og ugeplaner
• Medarbejderudvikling
• Personalehåndbog

Kontakt Udviklingskonsulent
Martin Krusborg Jakobsen, tlf. 2992 5697

Annonce
1.200 m2 svinestald udlejes uden pasning. Oprindeligt anvendt til sohold med 280 søer og 7 kg’s grise. Kan
umiddelbart anvendes som karantænestald til sopolte eller til slagtesvin. Kan alternativt tilpasses lejers
specifikke behov til fx klimastald, hvis der kan indgås en længerevarende aftale. Mulighed for at indgå
gylleaftale.
Kontakt: Morten Thorø tlf. 6060-5649

Vi åbner for muligheden for at annoncere i vores nyhedsbrev. Prisen er 500 kr. pr. stk. – min. 3 gange – i alt 1.500 kr.
Da annoncørerne betaler for annoncen og vi er uvildige, kan vi ikke gøres ansvarlige for indholdet af de reklamer, der er trykt i vores nyhedsbrev.
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