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André Madsen
Forsendelse & lager

● 45 år
● Bosiddende i Aulum
● Bor sammen med Louise
● 2 børn + 2 bonusbørn

Kender du
Madsen?
Hvor længe har du været 
ansat hos GRIMME?
Jeg blev ansat hos GRIMME 
Skandinavien den 2. april 
2007 - så indtil videre er det 
blevet til 13 år her i Rødkærs-
bro.

Hvilke arbejdsområder 
har du berøring med hos 
GRIMME?
Mit primære arbejdsområde 
er på lageret, hvor jeg står for 
pluk i kædelageret. Her arbej-
der jeg med forsendelse af 
reservedele til hele Skandina-
vien samt af- og pålæsning af 
varer på lastbiler. 

Hvad er det bedste ved dit 
job hos GRIMME?
Frihed under ansvar. Hvis man 
passer sit arbejde, er der stor 
frihed til at gøre tingene som 
det passer en bedst, uden at 
der er nogen der blander sig i 
hvordan arbejdet bliver udført 
- bare det bliver udført...

Beskriv din arbejdsplads 
hos GRIMME med få ord?
GRIMME er en arbejdsplads 
der giver plads til ansatte med 
forskellige faglige baggrunde.

Hvad har været 
en af dine mest 
spændende 
oplevelser hos 
GRIMME?
En firmastudietur 
til Tyskland hvor vi 
blandt andet var på 
besøg på Airbus-fly-
fabrikken

Hvad beskæftiger du dig 
med i din fritid?
Først og fremmest hygger jeg 
mig sammen med min familie 
- hvor jeg gerne ”svinger” We-
ber-grillen. En god jagttur med 
bøssen på nakken eller en 
tur med fiskestangen er også 
elskede aktiviteter i fritiden.

Hvad inspirerer og 
motiverer dig i hverdagen?
Den faglige stolthed - så jeg 
kan være stolt og tilfreds med 
det arbejde firmaet og jeg har 
lavet.

Hvilket råd vil du give 
videre til nuværende og 
kommende kolleger?
Du skal ikke være bange for at 
spørge en kollega om et godt 
råd eller hjælp for at løse en 
svær opgave.


