
Hos telemarketingsvirksomheden KL Marketing i Kastrup sager
man udelukkende medarbejdere over 50 dr, og det giver bonus,
at kontakten til kunderne foretages af modne mennesker

et giver god mening, at man

fra KL Marketings domicil

med lidt god vilje kan se

kontroltArnet i Kobenhavns

Lufthavn.

For det er virkelig medarbejdere med luft

under livets vinger, som arbejder i telemar-

ketingsvirksomheden, som i en tidsepoke

med dansen om ungdommens kilde gAr

mod str@mmen og har valgt at satse pe det

sAkaldte grA guld.

S5ledes soger man udelukkende medar-

bejdere i segmentet 5O+, og dermed er KL

Marketing en af de fd danske virksomheder,

der aktivt har valgt at legge arm med demo-
graf iens udvikling. Gennemsnitsalderen hos
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de ansatte 55,4 ir - og den eldste er 62 Ar.

Det er imidlertid ikke for at redde verden,

at den 57-Arige direktor Kim Hoj Larsen har

valgt at ansette modne medarbejdere. Han
g@r det, fordi virksomheden med den used-

vanligt hoje gennemsnitsalder dermed har

et bedre produkt at tilbyde kunderne.



Tre rid om salg
ffi Ver irovaerdig og lever varen. Dei er
me8et dyrere at sielge Li l  nyc kunder cn(l  Li l
en allerede etableret kunde.

Gulerodder, nej tak
- Vores produkt bliver meget bedre, nAr det
udfores af folk over 50 ar, som har meget

mere livserfaring og generel viden at byde

ind med, forteller Kim H@j Larsen og skyn-

der sig at pointere, at alle er fastansatte og

funktionerlonnede.

Hos KL Marketlng henger der s&ledes in-
gen provisions-gulerodder og dingler for ne-
sen af de ansatte, og en hindfuld af de ansat-

te har i ovrigt faet deres efterl@nsbevis. De
gider bare ikke bruge det. Og det er direkto-

ren glad for:
- Nar vi ringer til voksne beslutningstage-

re pa hojt niveau pA vores egen alder hjel-
per det, at personen kan h@re, at det er et
modent menneske. som sidder i den anden

ende af telefonen. Et modent menneske,

som taler med det rigtige sprog. Og vores

kunder velger os, fordi de netop godt kan li-

de at vere i kontakt med voksne mennesker.
- Vi fors@ger at tage hele det hyldevare-ag-

tige lavprisproduK, som telemarketing ofte

betragtes som, og helde lige sA meget kvali-

tet i, som en professionel virksomhed ville

Jegser absolut
intetproblemi,

at ddbsattesten afslorer,
at jeger en irgangl9iS

gore ved sin salgsstab. De ansatte skal have

den rigtige uddannelse, have erfaring, og alt
skal vere i orden. N@jagtig som det er tilfel-

det med en udfarende salgsstyrke.

Eniungle

Kim Hoj Larsen erkender, at hans virksom-

hed er en del af enjungle.
- Sog pA ordene'callcenter' eller'telemar-

keting'pA Google, og du vil finde mellem

3OO og 4OO i Danmark. Nogle er gode, nogle

er dArlige. Men felles for de fleste bureauer

er, at de helst vil ansette unge mennesker.

S Hav fokus pA kvalitet. Lever det nodven
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foran i forretningsmodeilerne. Hav en ambi
I ior orn a1 vaere bc(l t  p pnd korkurrenlelne

Si kan man jo trykke dem lidt i lon og ende i
"Kontanten" pA DR, fordi man har behandlet
sit personale skidt.

Et standard telemarketingbureau skifter
folk ud hver tredje eller fjerde mAned. Der er
mange studerende, somgemevil tjene en eks-

tra skilling, ogmankan &benbart altid komme

til at arbejde med telemarketing. Derfor er der
normalt heller ikke den store respeld for de
ansatte i branchen. Hvis en ansat stopper, be-

hover man jo blot indrykke en lille annonce i

en gratisavis, lyder det fra Kim Hoj Larsen,

som hellere vil have kvalitet endkvantitet.
- Er man ansat pA provision, kan man godt

fgle sig presset til at booke dirlige moder for
at glede chefen.

- Jeg tror, at hvis du som 58-Arig sidder og

laver modebooking, er det fordi, du kan lide
jobbet. Langt de fleste af mine ansatte har

snart varet her i tre Ar, og mange er blevet

fyret fra gode job, hvor de fik IOO.OOO kroner
om mineden. Nu fAr de en tredjedel.

- Da vi ansatte de fsrste i denne alders-
gruppe, kom der straks en helt anden ro pi

arbejdet, og tingene blev afviklet stille og ro-
ligt. Der er den nodvendige grundighed og

dybde i det, der foregAr. Men det er stadig ef-
fektivt. Den effektivitet, vi har sammen med

kunderne, handler ikke om, hvor mange,
hver enkelt medarbejder kan ringe til pi en
time - men derimod, hvor mange gode sam-

taler han eller hun har haft, nir timen er slut.

Kvalilikationer

Kim Hoj Larsen ser absolut intet problem i,
at hans dAbsattest afslorer. at han selv er en

Argang 1953:
- Hvis den person, som ansetter, er i mid-

ten af 3O'erne, vil vedkommende oftest an-

s€tte spejlbilleder af sig selv. Og en chef i

slutningen af tyverne, som sidder med en
phoner pi 55 Ar, som ved dobbelt sa meget

som ham, er typiskbange for at miste sit job.

Derfor har folk med en stor viden og et

spendende cv sv€rt ved at fa arbejde. En
tidligere salgsdirektor vil siledes aldrig kun-

ne fA arbejde som salger eller seniorkonsu-

S VaeL vedlro lderrde.  Beval  t t  vkkpl  pd
kL rnde r r .  m -ango t  dc t  a l s l emr  c ' I l o r  < r rndens
a n q k e t  o p  h p h o r r  s :  r l e n n e  i L r k o  r a l o r  r i r r  o : r

over stregen.

Ient, fordi vedkommende betragtes som
overkvalificeret. Man er bange for, at han el-
ler hun vil kede sig eller gi efter chefens job.

Men det er noget pladder.
- Der sidder folk her med spendende kar-

riereforlsb. De me da meget gerne vere dyg-
tigere end mig, og det er fuldkommen inds-
svagt, at man skal tvinges ud af det danske
arbejdsmarked, blot fordi man er fyldt 50.
Derfor er jeg glad for, at vore kunder setter
pris pi, at vi er voksne mennesker og velger
at gA mod trenden, slutter Kim Hoj Larsen,

som trods fine sorte tal pAbundlinjen ikke
har store planer om at gore virksomheden
meget stsrre end i dag.

- Vi skal maksimalt vere 15 medarbejde-
re. Vi kommer aldrig til at blive en stor ringe-
fabrik. lfri p
i Baggrund

K i t n  I T a r  T . t r c c n c . p r r n  L l o o r r  r n r l  n r  n , r

EA r engol5l og lransk. I  per ioden l97B'

i i99O arbejdecie han l virksomheden ,
l luPnnt .  rnden h ; rn  i  l99 i  sLar lcde  KL

i Marketing. Han har mere enc130 Ars i
e r fa r  ing  f led  Dt rec l  Ma ike t i , rg .  op  har
ar  be jd r . l  6qr l  to l . .62r i1q l  i r rg  s i r  Inn  1987

Min  la r  vdr  bmed mad egPt  verks led .
I Han byggede dengang alle de kraner, ;

der  b lev  lave l  i  Danmark .  Do var  he i r
I  opti l30meierlange,ogjegkanhuske, l

l e g l a l , r  u r r d t  r  o n  l t l l c  k e c l e l n r a g l  u r i c  i
Va lby  og  bankede > lagger .  M.n  mor  var

i typograf pA et stort hykkefi, forteller :
dcn  ad  m in is l l  L  I  r 'ndr i  d  r rck lo r ,  son  r  vok
seoe op 
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De svage og reldre
Danmark skal goremere for de svage og
aldre, mener 86,3 pct. af InBusiness'

l@sere - l1,1pct. er uenige.
0n dex D ann'nrk/G alluD )
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Hos KL Marketing er otte af de ni ansatte
over 50 dr - mod fire af dem her

EvaTreinNielsen

61ir. Uddannet cand.mag. Har arbej-

det mange ar i kulturlivet. Bl.a. har

Eva i 25 Ar veret leder af Det Franske

Kulturinstituts bibliotek. Hun er med

denne baggrund en yderst habil re-

searcher, som er hurtig til at satte sig

ind i komplekse opgaver og videre-

formidle dem.

JornSkovbo

61 Ar. Blev afskediget, kort for han

fyldte 6O. Har de seneste 25 Ar veret

beskeftiget i den finansielle sektor

som salgschef og direkt@r i et finans-

firma. De mange ir pA et sterkt kon-

kurrencepreget marked har skerpet

hans salgsgen.

lloresprodukt
blivermeget

hedre,ndr detudfgres
af folkoverSOdr

SolieCero

47 Ar. Uddannet operasanger fra The

Julliard School i New York. Hvis man

kan tale om, at man kun har stem-

men at arbejde med i telefonen, er

hun det oplagte eksempel pA, hvor

Iangt man kan komme. Sofie undervi-

ser ogsA i, hvordan manbruger sin

stemme effektivt.

FinnKeller

62 ir. Har en baggrund som direktor i

17 &r - i 16 Ar som top-executive inden

for finanssektoren i sAvel Danmark

som Schweiz. Rummer derfor enbred

erfaringsbase, som kunderne trek-

ker pe til stor gavn for deres salgsar-

bejde. [$]

Fast pensionsalder i love
og overenskomster skal
opheves, mener,ryldre Sagen

Blandt de ovrige hovedkonklusioner i un-

dersogelsen kan nevnes:
. 40 procent forventer at vere mellem 60

og 63 Ar, nAr de trapper ned i tid, mens en

lige sA stor andel er uafklarede omkring

det. Fe forventer af vere under 60 Ar.
. Ligeledes forventer ca. 40 pct. at vere

mellem 60 og 63 Ar, nAr de trekker sig til-

bage fra arbejdsmarkedet. 30 pct. forven-

ter at vere mellem 64 og 67 Ar, mens hver

tiende vilblive ved med at arbejde, indtil

de ikke kan mere.
. Lidt flere end halvdelen af de adspurgte

ville fortsette lengere med at arbejde i

samme omfang som nu, hvis arbejdstiden

kunne tilrettelegges f leksibelt.
. De to prm€ere ersager tr.I at vi\le trappe

ned er mere tid til fritidsinteresser og til

familien. ifi

Sofie Cero

JornDfiovDo FinnKeller
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EvaTreinNielsen

JornSkovbo

er mere vlgug end alderen
Langt de fleste i den modne alder er generelt

glade for at mode pA arbejde hver dag. Halv-

delen vil gerne trappe ned i arbejdstid, f@r

de stopper pa arbejdsmarkedet, hvor imod

en tredjedel vil gi direkte pA pension eller

efterl@n.

Det er blandt konklusionerne i en under-

ssgelse om fleksibel tilbagetrekning fra ar-

bejdsmarkedet, som Gallup har foretaget for

,rEldre Sagen. MAlet var at finde de barrierer,

der har indflydelse pA, hvornAr tilbagetrek-

ning overvejes, samt former for tilbagetrek-

ning.

,iEldre Sagens budskaber var - og er - at

arbejdsmarkedet skal vere rummeligt, ud-

viklende og have godt arbejdsmilj@ samt

fleksilole arbeldsvilkhr, ogsh tor senioter.

Personen skal vere vigtigere end alderen,

ogsiri torbindelse med ansattelse at nye

medarbeldere.

Fast pensionsalder i love, overenskom-

ster og virksomhedsregler skal opheves, sA

mennesker med lyst, helbred og den fornod-

ne kompetence kan fortsette deres arbejds-

liv. Og modregning af erhvervsindkomst i

folkepension skal reduceres, sa man bel@n-

nes for en fortsat arbejdsindsats.
- Seniorpolitik skal afl@ses af en helheds-

orienteret personalepolitik, der tilgodeser

behovene i de forskellige livsfaser. Der skal

vere udstrakt mulighed for flekstid, deltid

og delejobs m.v., og barrierer herfor skal fjer-

nes i alle overenskomster og virksomheds-

regler. Seniorer skal udvikles og udfordres til

det sidste og skal derfor tilbydes mAlrettet

efteruddannelsestilbud. Seniorer skal aner-

kendes ogrespekteres at cttet ogkol\egaer,

mener .lEldre Sagen - som ogs6 anbefaler, at

seniorerbruges som mentorer til gavn tor

bide den enkelte ogvilksomheden.
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