
 

 
"… få bassortimentet på plats... ” 

Vem är du och vad jobbar du med?  

Jag är Jennie Bäck och jag är sortimentsansvarig för tillbehör i våra Pro 

Centers. Det innebär att jag ser till att vi har ett levande sortiment med artiklar 

som rullar. Vi jobbar väldigt mycket med LOH, lageromsättningshastighet. 

Om de inte snurrar planerar vi in en åtgärd. Tjänsten är ny, jag började den 

1:a september. Innan dess har jobbat i vår butik på Saltmätargatan i 15 år, så 

jag kan både vårt sortiment och hur vi jobbar. 

På g just nu: 

Just nu håller jag på att ta ut ett bassortiment, så att våra kunder vet att vilken 

butik de än åker till så är det samma sortiment. Det är allt från penslar, 

rollers, arbetskläder och städartiklar. Jag får gå mycket på statistik och vara 

konsekvent med av som väljs och inte. Det kommer alltid att finnas lokala 

avvikelser, eftersom det kan vara olika efterfrågan i olika butiker.  

Bäst 2015 och  
Min nya tjänst! Det är både roligt och spännande med nytt när jag kommer 

från 15 år på samma ställe. Jag har redan hunnit beta av en del milstolpar. 

Eftersom jag har jobbat så länge i företaget känner jag de flesta sedan 

tidigare, men några nya är det förstås! 

Fokus 2016 

Fram tills nu har uppgiften mest varit att komma in i arbetet och lägga upp 

handlingsplaner. Mitt stora mål för nästa år är att få bassortimentet på plats så att det rullar som det 

ska. Vilket i sin tur på sikt kommer att synas tydligt på LOH. Jag ska också vara mer ute i butikerna för 

att se att vi jobbar som planerat.  

Det här blir jag extra glad av: 

Jag spelar bowling och började med det när jag var 12. Med åren har jag blivit ordförande för vår klubb 

och lagledare. Man kan spela individuellt men vi har ett 4-mannalag som spelar i Årsta. Bowling kräver 

mycket fokusering men man får inte tänka för mycket. Vi tränar en gång i veckan, Korpen varannan 

och matcher på helgerna. Och för 2:a året i rad är jag faktiskt klubbmästarinna. 
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