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Rude smadret
med kontorstol
ESBJERG: En personbil, der
holdt parkeret i Vesterhavsgade, har været udsat
for hærværk.
På et tidspunkt mellem
søndag aften klokken 18 og
mandag morgen klokken
05.35 har en ukendt gerningsmand smadret bilens
bagrude.
Det kan meget vel være
sket ved at bruge en kontorstol til formålet, i hvert
fald blev der fundet en
kontorstol ved siden af
bilen mandag morgen, da
hærværket blev opdaget.
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Cykel mistede
begge hjul
ESBJERG: På et tidspunkt
mellem onsdag klokken 18
og fredag morgen klokken
8 har der været en ubuden
gæst på besøg i en baggård
i Kirkegade.
Vedkommende har afmonteret to cykelhjul fra
en cykel, der var parkeret i
baggården.
Hjulene har ifølge lokalpolitiet i Esbjerg en værdi
af omkring 3.000 kroner.

Wellvitas ejer, Claus Gleerup, og direktør Niels Bressendorff, har øjnene oppe for det grå guld.

Seniorer er i høj kurs
i helsekostfirma
Gråt guld: Halvdelen af medarbejderne i helsekostfirmaet Wellvita i Esbjerg er seniorer, der ellers havde forladt arbejdsmarkedet. Hos Wellvita er de en højt værdsat ressource.
Af Heidi Bjerre-Christensen,
hbc@jv.dk

ESBJERG: Glem alt om ældrebyrde - på helsekostfirmaet
Wellvita med hovedsæde på
Energivej i Esbjerg er seniorer en skattet del af medarbejderstaben, og dét i en sådan grad, at det er folk, der
har forladt arbejdsmarkedet, der annonceres efter,
når der skal besættes stillinger.
Sådan har det været siden
1. januar 2014, og i dag er
halvdelen af firmaets 20 ansatte i Esbjerg mænd og
kvinder fra senior-segmentet. De er fortrinsvis beskæftiget med kundekontakt på telefonerne.

– Det giver god mening,
for vores kunder er i aldersgruppen 50+, og det er nu
engang ofte sådan, at en dialog fungerer bedst, når man
er på samme niveau, siger
direktør Niels Bressendorff.
– Ja, og de har de samme
skavanker - ondt i leddene,
dårlig søvn og for kvindernes vedkommende erfaringer med overgangsalderen,
ler adm.direktør og ejer,
Claus Toft Gleerup og fortsætter:
– Præcis de tre ting er nogle af vores største produktområder, og hvis vores seniorer ikke selv har lidt af de
ting, så kender de nogen,
der gør det, siger han.
Et andet stort plus er, at
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Seniorerne har så
megen sans for konduite, at vi trygt kan
overlade til dem at
træffe beslutninger
selv.
CLAUS TOFT GLEERUP,
EJER AF WELLVITA.

seniorerne har opbygget så
megen livserfaring og selvsikkerhed, at de uden at ryste på hånden - eller stem-

men - kan træffe en beslutning på stedet uden at spørge chefen:
– De kan gøre en kundeekspedition helt færdig - eksempelvis beslutte, om et
beløb skal eftergives eller
der skal sendes en ny pakke
på stedet, hvis den første ikke er nået frem. Seniorerne
har så megen sans for konduite, at vi trygt kan overlade til dem at træffe beslutninger selv. Det har også
øget kundetilfredsheden,
konstaterer Claus Gleerup.
Ifølge Claus Gleerup sidder hver seniormedarbejdere på i gennemsnit en kvart
fuldtidsstilling hver.
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Kort om
■ Wellvita har selskaber i
Danmark, Sverige, Norge og
Tyskland med over 100.000
kunder i Norden, men også en
del eksport direkte til kinesiske forbrugere. P.t. planlægges salg i Vietnam i samarbejde med en lokal virksomhed.
■Der er samlet godt 40 medarbejdere i virksomheden, der
har et katalog med over 40
forskellige natur- og naturlægemidler.
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Kvinde fik stjålet
sin pung
ESBJERG: En kvinde har fået
stjålet sin pung.
Der er tale om en brun
pung med leopardpletter,
og pungen indeholdt diverse personlige kort og papirer, blandt andet kørekort og sygesikringsbevis.
Pungen er blevet stjålet
op fra en jakkelomme mellem midnat og klokken 05
søndag morgen på Pionerbar i Skolegade.
Kvinden har ikke set
selve tyveriet af pungen og
har derfor heller ikke kunnet give et signalement af
en eventuel gerningsmand.
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Knallert er blevet stjålet
ESBJERG: En sort knallert af
mærket Kymco er blevet
stjålet.
Tyveriet er sket fra en
adresse i Birkelunden i
Kvaglund på et tidspunkt
mellem onsdag aften og
søndag morgen.
Knallerten har indregistreringsnummer AC 38 18.
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