Udgangskontrol
– reducér og forebyg internt svind

Uærlige medarbejdere var ansvarlige for over en fjerdedel af alt svind globalt i
2011.* Ved at få udført udgangskontrol sikrer du, at dine ansatte følger instrukserne og rutinerne for personalekøb og forebygger samtidigt internt svind.

Hvad indebærer en udgangskontrol?
Inden kontrollen udarbejder vi i samarbejde
med kunden en beskrivelse, hvori vi fastsætter tidspunkt, sted og antal kontroller. Kontrollerne varierer tidsmæssigt, så personalet
aldrig ved, hvornår de vil blive kontrolleret.
Kontrollerne udføres typisk af en eller to vagter enten i civilt eller uniform og med synligt
ID-kort. Vagterne ankommer til lokationen
inden lukketid og står klar udenfor til at
modtage personalet. Kontrollerne kan udføres
enten som stikprøvekontrol eller kontrol af
alle, der forlader arbejdspladsen. Ved kontrollen skal persona-let vise eventuelle tasker
eller poser alt efter aftale og kunne redegøre
for eventuelle køb.
Efter kontrollen rapporterer vagten skriftligt
eller elektronisk, hvor alle observationer bliver
noteret.

Hvorfor vælge Securitas til at udføre
jeres udgangskontrol?
Vi skræddersyr løsningen til dig, alt efter om
du har behov for enkle stikprøver eller større
projekter målrettet reduktion af internt svind.
Vi har specialiseret os i rapporteringen og
holder tæt kontakt til dig under hele forløbet.
Den tætte kundekontakt gør det muligt for os
hele tiden at kunne tilpasse forløbene, så de
er optimale for dig som kunde.
Vagterne, der udfører kontrollerne, er
særligt udvalgte og gennemfører en intern
kvalitetssikring, inden de kommer ud til
kunden. Dermed er du sikker på at få de mest
kvalificerede og kompetente vagter til at
udføre opgaven.
* Kilde http://globalretailtheftbarometer.com/pdf/Pressrelease2011-Europe.pdf
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• Afdækning og reducering af internt svind
• Et ansvarligt personale, der ved, hvordan svind forebygges
• God signalværdi, der viser butikkens fokus på svind og
medarbejdernes ansvar for svindproblemet

