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D
er er travlhed i HR-afdelingen hos 
Brødrene Dahl. Et nyt hold elever, 
som skal starte uddannelse i virk-
somheden til september, skal på 

plads, og samtidig skal der findes job til de 13 
elever, der bliver færdige til september. Det 
er et kæmpe logistisk puslespil, som kræver 
både tid og ressourcer, men det er der bud-
getteret med igen i år. 

Brødrene Dahl har gennem mange år in-
vesteret i at uddanne elever. Virksomheden 
har i øjeblikket 29 elever ansat og ansætter 
yderligere 16 den 1. september, som skal 
gennemgå den toårige uddannelse. Hvor det 
tidligere primært var en samfundspligt, har 
uddannelsesopgaven nu også fået strategisk 
karakter. Eleverne er livsnerven til at besæt-
te ledige stillinger i Brødrene Dahl og sikrer, 
at virksomheden har adgang til veluddannet 
arbejdskraft i en tid, hvor der er knaphed på 
ledige hænder. 

”Vores mål er at være selvforsynende med 
arbejdskraft. Sidste år havde vi 14 elever un-
der uddannelse, som alle fik job i virksomhe-
den efterfølgende. I år tager vi 16 ind, og vi er 
i fuld gang med at besætte stillinger med de 
13, der bliver færdige efter sommerferien”, 
siger Marie Friis Frandsen, HR-business part-
ner i Brødrene Dahl.  

Det kræver selvfølgelig noget at uddanne 
elever, men som virksomhed får Brødrene 
Dahl også meget igen, mener hun. 

”Vi bliver tvunget til at spidse blyanten og 
være helt skarpe på vores kernekompeten-
cer som grossist, når vi skal lære eleverne op. 
Men investeringen tjener sig hurtigt hjem, 

fordi vi kan besætte ledige stillinger med 
nye medarbejdere, der på forhånd kender 
vores forretning rigtig godt”, siger Marie Friis 
Frandsen. 

FÆLLES INTROUGE I BD SKOLEN 
Brødrene Dahl er engageret i at skabe opti-
male uddannelsesforløb, hvor grossisten har 
deltaget aktivt i det uddannelsesudvalg, Rør-
foreningen nedsatte for to år siden med hen-
blik på at revitalisere uddannelsen på Momak 
Handelsskole på Als. 

Derudover har Brødrene Dahl også etable-
ret sin egen interne skole – BD Skolen – som 
supplement til det påkrævede elevforløb i 
virksomheden. BD Skolen byder på fælles in-
trouge for alle nye elever i hele landet med 
hands-on produkttræning, møde med leve-
randører og besøg i centrale afdelinger og 
logistikcentre samt udlandsrejser med besøg 
hos producenter. 

”I princippet skal man blot gennemføre 
nogle samtaler med eleverne undervejs i ud-
dannelsen, men vi har valgt at systematisere 
det og bruge nogle ekstra kræfter på at ska-
be et spændende og engagerende forløb”, 
siger Marie Friis Frandsen, der mener, at det 
skaber engagement og sammenhold, som 
Brødrene Dahl har stor værdi af efterfølgen-
de. 

Brødrene Dahl uddanner både almindelige 
elever og voksenelever, som skal omskoles. 
Mange medarbejdere og ledere i Brødrene 
Dahl er således startet som elever i virksom-
heden.  

Elevuddannelse 
er afgørende for 
Brødrene Dahl

Elever spiller en central rolle 
i Brødrene Dahls udviklings-
strategi, da grossisten vil 
være selvforsynende med 
nye medarbejdere. Sidste år 
blev samtlige færdiguddan-
nede elever således ansat. 

Tekst: Joe Kristian Kipp

Niklas Højgaard Simonsen er en af de unge, som valgte 
en elevplads i Brødrene Dahl. I dag er han intern sælger 
i Brødrene Dahls butik i Aalborg og skal starte på HD til 
efteråret. Foto: BD.

PÅLIDELIGE SENSORER MED PROBLEMFRI 
INSTALLATION OG INTUITIV BETJENING

Temperatur . Fugtighed . Luftkvalitet . Tryk . Flow 
Hvis du skal have skiftet en sensor,  
kan du nu få den i Belimo-kvalitet:
. Nem installation og problemfri integration 
. Pålidelig og nøjagtig aflæsning 
. 5 års garanti 
. Kort leveringstid og omfattende support

S
ha

rk
 &

 C
o.

Tlf. 86 52 44 00  //   belimo.dk


