Varehuschef Christian Stoltenberg, th., modtager her prisen fra adm. direktør i Elgiganten, Peder Stedal, tv.
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Nordens bedste
Elgiganten ligger i
Nykøbing
Ud af mere end 400 Elgiganten-varehuse i hele Norden var det Elgiganten i
Nykøbing, der løb med den prestigefulde pris som årets varehus målt på
medarbejder- og kundetilfredshed.
Ved et storstilet award-show i Oslo blev Elgiganten i Nykøbing og

varehuschefen Christian Stoltenberg og hans medarbejdere nemlig kåret til
Nordens bedste Elgiganten 2018.
En stor pris at tage hjem, når man kæmper mod 400 andre Elgigantenbutikker i Sverige, Norge og Finland.
Varehuschef Christian Stoltenberg var da også en glad mand, da han tog
imod årets største pris i den nordiske detailkæde.
”Det er en kæmpe ære at blive hædret for den indsats hele varehuset her i
Nykøbing har leveret det sidste år, hvor fokus har været på at yde god
service hver eneste dag. Vi har et stærkt sammenhold i varehuset, og det er
med til at skabe et godt arbejdsmiljø, som igen giver overskud og rum til
den gode kundebehandling, som er så vigtig for os i Elgiganten,” siger
Christian Stoltenberg, varehuschef i Elgiganten i Nykøbing.
”Mit mål er at skabe den bedste arbejdsplads hver dag – til glæde og gavn
både for medarbejdere og for kunder,” siger han.
Ros fra adm. direktør: En unik bedrift
Fra Elgigantens adm. direktør, Peder Stedal, er der også ros til
varehuschefen og hans team fra Nykøbing.
”Jeg er enormt stolt over, at vi i Nykøbing har ikke alene Danmarks bedste
Elgiganten, men faktisk hele Nordens bedste Elgiganten,” siger Peder
Stedal.
”Det er en unik bedrift, og det vidner om det gode arbejde, som
varehuschefen og hans team af dygtige medarbejdere går og laver hver
eneste dag. Deres arbejdsglæde smitter af på kunderne, og det er en
fornøjelse at se det hele gå op i en højere enhed,” siger Peder Stedal.

Elgiganten er Danmarks førende varehuskæde indenfor mærkevare-produkter i
hjemme-elektronik og hårde/hvidevarer. Elgiganten blev etableret i Danmark i
1996 og har i dag over 2.000 medarbejdere fordelt på 37 varehuse landet over
samt en af landets største internetbutikker på Elgiganten.dk.
Elgiganten A/S omsatte i regnskabsåret 2016/17 for i alt 5,9 milliarder danske
kroner.
Elgiganten A/S indgår i Elkjøp Nordic-koncernen. Der er i Norden i alt 425
varehuse og ca. 10.000 medarbejdere. Alle nordiske varehuse forsynes fra det
over 100.000 kvm store centrallager i Jönköping, Sverige. Elkjøp-koncernen ejes
af britiske Dixons Carphone
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