V I S I K R E R VÆ R D I E R

Når man taler sikring hos jem & fix,
er udgangspunktet altid personalets sikkerhed

Sikkerheden
er fixet i alle
butikker..!
Alle gør-det-selv folk kender lavprisbyggemarkedet jem
& fix. I kædens 88 danske butikker, kan man forsyne sig
med det mest nødvendige indenfor grej og materialer
til byg og vedligeholdelse. Kæden sælger således mere end 8000
produkter - i de fleste tilfælde til markedets laveste priser - under
overskriften: ”Høflig Selvbetjening”. De enkelte butikker er ensartet
og overskueligt indrettet, og man lægger vægt på, at kunden nemt
og hurtigt kan betjene sig selv.
jem & fix A/S er en del af Harald Nyborg koncernen, der også består
af Harald Nyborg-kæden og Daells Bolighus. Udover butikkerne i
Danmark, er jem & fix aktiv i Sverige med 13 butikker. Den centrale
styring her i landet varetages fra hovedkontoret i Vejle, hvor vi møder chefen for intern revision, Casper B. Andersen:
- Hos jem & fix har vi en flad og rationel organisation og et klart
koncept, der tager afsæt i, at skære overflødige omkostninger væk.
Det sker helt enkelt for at sikre kunden de billigste priser på varene,
og derfor har vi heller ikke ”faglig rådgivning” på hylderne. Vi satser
på, at kunden er den kyndige - både når det gælder varen og den
pris han eller hun vil betale, forklarer Casper B. Andersen.
Som i alle andre detailkæder, er jem & fix meget opmærksomme på
tyverier og andre uønskede hændelser i butikkerne. - Når vi taler
sikring hos os, er udgangspunktet imidlertid altid personalets sikkerhed, understreger Casper B. Andersen. - Nok er vi benhårde indkøbere, men hensigtsmæssig discount har også en blød side, hvor
tryghed og personalesikkerhed er afgørende faktorer. Hos jem &
fix har vi derfor vægtet kvalitet og effekt i vores valg af samarbejdspartner på sikkerhedsområdet. Samarbejdet med ACTAS er samtidig
fri for dunkle serviceaftaler, og virksomhedens rådgivere har både
erfaring og indsigt i detailbutikkernes problemer på området. At
priserne hos ACTAS samtidig er ganske fornuftige, klæder jo bare
det gode samarbejde, slutter Casper B. Andersen med et smil.

De enkelte butikker er ensartet og overskueligt
indrettet, og man lægger vægt på, at kunden nemt
og hurtigt kan betjene sig selv.

