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Milk Sources ekspansion de 
sidste 10 år

Antal køer

Møde om 

ledelse i store besætning 

Milk Source Ltd. er en særdeles interessant virksomhed 

at følge. Den er 2. største mælkeproduktion i USA og de 

er utroligt dygtige til at drive forretning. Direktør Juan 

Quezada kommer igen til Europa i september for at fortælle 
om ledelse. 

Imponerende ekspansion 
Antallet af køer i virksomheden er vokset med 

stor fart de seneste år. Strategien går mod 

50.000 køer. Ekspansionsmodellen er den samme 

som andre succesfulde virksomheder, nemlig at 

man først finder den bedste måde at gøre tingene 

på og så derefter laver kopier af den bedste 

løsning i flere sites. Det er naturligvis ikke så 

enkelt, så derfor er det så spændende at høre 

om, hvad de gør. Hvordan kan de fx øge antallet 

af medarbejdere fra 250 til 500 på 2-3 år og så 

samtidig køre en mælkeproduktion på et højt 

niveau? Langt over 90 % af medarbejderne er 

sydamerikanere primært fra Mexico.  

Alle er velkomne 

Møderne arrangeres af 

 

Mødeprogram 

Indledere er på skift direktør 

Juan Quezada og 

virksomhedskonsulent Susanne 

Pejstrup. 

 Præsentation af Milk Source 

Ltd. 

 Struktur i organisationen: 

Strategisk plan med 

ekspansion 

 Rekruttering 

 Virksomhedens værdier 

Pause og gruppedrøftelse 

 SOPs for hver opgave på hver 

position 

 Struktur i organisationen: 

Arbejdsplan og 

medarbejderorganisation 

 Leadership, motivation og 

respekt 

Afsluttende diskussion 

 Tid og sted 

Møderne laves i samarbejde med 
skoler og foreninger i perioden 7. 
– 18. september 2015.  

Gå ind på 
www.managersstudytour.com for 
at se mere. 

Pris og tilmelding 

Pris pr. deltager er kr. 750 + 
moms.  

Tilmelding kan ske til Susanne 
Pejstrup eller Christien Bas.  

 

 

Christien Bas 

Tlf. +45 3032 3028 
cbh@danishfarmdesign.dk 

Susanne Pejstrup 
Tlf. +45 3026 1500 

sp@leanfarming.eu
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