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Velkommen til nyt medlem
Jan Trampedach
Keld Leth Michaelsens erindringer. Endnu et afsnit kommer her.

Fra starten fik vi udtrykkeligt at vide at vi aldrig måtte diskutere
vores egen eller kollegernes løn med andre, men på "købmandsskolen",
hvor vi gennemgik nogle kurser i bl.a. regning, bogføring, engelsk og
tysk, fandt vi alligevel senere ud af at vi var noget bedre lønnede
end for eksempel lærlingene fra diverse forsikringsselskaber.
Philips gjorde en del ud af at deres medarbejdere optrådte venligt og
høfligt overfor hinanden men så sandelig også overfor kunder og
forretningsforbindelser. Derfor blev vi unge medarbejdere straks fra
starten sendt på et internt "telefonkursus", hvor vi omhyggeligt blev
belært om korrekt telefonbetjening - altså hvordan man præsenterede
firmaet og derefter sig selv, ligesom vi grundigt lærte hvordan man
banker på en dør o.s.v. - altsammen krydret med praktiske øvelser i
tilstrækkeligt antal. Intet blev overladt til tilfældigheder, og man
havde først bestået kurset når man var blevet godkendt udi de enkelte
discipliner.
Firmaet forlangte også at man var velsoigneret og ordentligt påklædt,
men der var ikke krav om hverken habit eller smoking. Derimod var
spraglet tøj, cowboybukser, korte bukser, sandaler m.v. bandlyst også om sommeren. Jeg husker ikke om slips eller "charmepropel" var
påkrævet, men det var de nu nok.

For at komme i lære hos Philips krævedes - så vidt jeg husker - en
bestået realeksamen, men ikke en bestemt gennemsnitskarakter. Til
gengæld indeholdt læretiden diverse skoleophold og specialkurser - i
arbejdstiden.

Vend

Nyhed fra Philips-butikken
Når du/I går ind på www.philips-butikken.dk skal der skrives
Personalesalg og password 2206, så har man mulighed for at købe produkter med
50%, undtaget er TV, her kan der ikke gives 50% på, da det ikke er Philips der ejer
dem mere, men der kan stadig købes TV og en gang i mellem er der tilbud. Varerne
kan leveres ved at betale fragt eller man kan afhente i butikken. Følg anvisningerne
på hjemmesiden, er du i tvivl så ring til Philips-butikken. Man skal være personale
eller PVK medlem for at få disse gode tilbud.
Selvfølgelig kan man stadig gå i butikken og handle.

Gunnar Madsens Vinhandel, Holmbladsgade
Du får 10 % rabat på vin ved at vise dette PVK nyt i butikken.

Akvariebutikken Fik’ken, Amagerbrogade 126
Giver 10 % ved kontant/dankort betaling, på alt i butikken ved at vise dette PVK nyt.
En hyggelig butik med mange vandlevende dyr, akvarier, planter og tilbehør.

Guldsmed Anni Jensen, Amagerbrogade 45
Ved at vise dette PVK nyt i butikken, får du 10 % ved kontant/dankort betaling.

Resérver dagene til arrangementer i 2012.
23. november til Fremad Amagers lokale med banko og flæskesteg

Deadline for indlæg primo oktober 2012 til undertegnede.
Næste PVK nyt bliver udsendt medio oktober mail/post.
Käthe Sørensen kathe.soerensen@youmail.dk

