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ORGANISASJONSENDRINGER
Fra og med 1. februar 2021 skjer det noen organisasjonsendringer hos K. Ekrheim AS:
Økt fokus på miljøprosjektet Grønt Skifte!
Markedssjef Tore Jørgensen går over i ny stilling med ansvar for KEs miljøprosjekt Grønt Skifte! Med
hans erfaring fra marked og kundetilpasninger ønsker vi å gjøre et tydelig veivalg og gi
miljøbevissthet i vår drift det fokus som kreves for fremtiden.
Tore vil nok også dukke opp i kundesammenhenger i tiden som kommer siden vi ønsker å ha en
smidig overgang av ansvaret fra Tore til Kenneth på markedssiden.
Organisering etter varestrøms modell
KE har et sterkt LEAN fokus og vi ser at det er behov for å gjøre noen tilpasninger for å møte den nye
hverdagens utfordringer.
Logistikkleder Kenneth Skaarer vil fra 1. februar ha ansvaret for marked og inngående logistikk. Vi
samler innkjøp, varemottak og servicekontoret i en avdeling. Hensikten er å oppnå en best mulig
servicegrad på alle leveranser og stadig styrke arbeidet for fornøyde kunder.
Nyansatt Jonas A. Olsen (kommer fra Eureca) vil fra 1. februar ha ansvaret for distribusjon og
utgående logistikk. Det vil si fra varen står i hylla på lageret til den er levert til kunde og all retur er
håndtert på miljøstasjonen. Vi setter ytterligere søkelys på våre interne prosesser som sikrer
forbedret leveranse og kvalitet til våre kunder.
Et spesielt 2020
Vi har nå lagt bak oss et veldig spesielt år og vi håper at hverdagen kan normaliseres så snart som
mulig. Vi stiller oss veldig ydmyke til de utfordringer som våre kunder har stått ovenfor siden mars
2020. Enkelte har nesten mistet all omsetning og andre igjen har hatt en sterk økning. Det har også
vært et år med flere utfordringer på råvaretilgang og lengre utsolgtlister enn vanlig. Dette håper vi
også vil forbedres i tiden som kommer.
Vår målsetning er at dere fortsatt skal oppleve et tett og nært samarbeid med Team Ekrheim!
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