
Beskrivelse af Billund Central Lagers (BCL’s) kvalitetsledelse 
 

BCL er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001. I forbindelse med opbygningen / beskrivelsen af BCL’s 

arbejdsmiljøledelse, besluttede lageret, at beskrivelsen skulle omfatte alle ledelsesprocesser og dermed 

også kvalitetsledelsen. Se overordnet beskrivelse i ’BCL’s ledelsessystem’. 

Kvalitetsledelsesprocesser: 
 

 Planlægning af performance: 

o Lagerets mål bliver defineret årligt ifm. Den kvartalsvise ”ledelsens evaluering” og 

evalueres herefter hvert kvartal. Der sættes mål for sikkerhed/arbejdsmiljø, kvalitet, 

leveringsservice og produktivitet. 

o Der følges op på KPI’er ugentligt af ledergruppen på lageret hvor også korrigerende 

planlægges. 

o Alle måltal bliver delegeret til afdelinger, teams og medarbejdere. 

o I kvalitetsregi sættes mål for indgående fejlprocent, udgående fejlprocent, 

reklamationsprocent  samt leveringsservice. 

 Daglig planlægning: 

o For at sikre, at alle kundeordre leveres, planlægges ressourcer kvartalsvist og ugevis. Den 

daglige eksekvering af ordrerne sikres via opfølgning på time basis og via tre daglige 

koordineringsmøder hvor ind-/udlån aftales. 

o Alle jobs er målsat og der foretages opfølgning i hvert team på timebasis. 

 Kvalitetssikringsaktiviteter: 

o Der foretages kontrol i følgende handlinger i vare flowet. Indgangskontrol, påpladslægning, 

pluk og stikprøvevis slutkontrol. 

o Kvalitetsaktiviteterne er søgt integreret mest muligt i de arbejdsbeskrivelse og standarder 

der arbejdes efter. 

o Der er oprettet procedurer for håndtering af de fejl og afvigelser der konstateres 

underarbejdet. Rettelser og korrektioner foretages af særligt uddannet personale. 

 Løbende forbedringer: 

o På baggrund af ledelsens evaluering og daglig/ugentlig opfølgning igangsættes løbende 

forbedringer af kvaliteten. Aktiviteterne besluttes på baggrund af indsamlet data fra bl.a. 

reklamationer, interne kontroller og ad hoc dataindsamling. Forbedringerne foretages efter 

PDCA princippet. Der afholdes ugentligt koordinering af løbende forbedringer i 

kvalitetsregi. 

o I forbindelse med enkeltsager fra reklamationer og internt konstaterede afvigelser 

igangsættes korrigerende og forebyggende handlinger. Den indledende undersøgelse  

foretages af særligt uddannet personale. 

o Forbedringsaktiviteter gennemføres i samarbejde med lageret teams og medarbejdere for 

at sikre størst mulig involvering, engagement og kvalitet i aktiviteterne. 

 Overordnede processer: 

o Dokumentstyring: Alle dokumenter med betydning for kvalitet og er styret vha. SharePoint. 

Printede dokumenter kan identificeres via ansvarlig, udgavestatus og arkivering. 

Registreringer vedrørende kvalitet opbevares elektronisk via lagerets forskellige systemer. 



o Intern Audit: Der foretages interne audits af alle lagerets funktioner efter en fastlagt 

auditplan som revideres årligt efter ledelsens evaluering. Alle auditorer er uddannede og 

godkendt af ledelsen til at gennemføre interne audits. Auditrapporter og afledte 

korrigerende og forebyggende handlinger arkiveres i BCL’s ledelsessystem i SharePoint. 

o Uddannelse og træning: Alle nye medarbejdere samt medarbejdere der skifter afdeling 

gennemgår BCL’s mentorordning. Denne inkluderer faste træningspunkter samt 

opfølgnings- og evalueringssamtaler. 

Der afholdes MUS årligt med alle medarbejdere, ligesom der på månedlig basis afholdes 

evalueringssamtaler. Disse kaldes TEK samtaler (Teamånd, Engagement og Kampgejst). Ved 

disse samtaler evalueres teamets og medarbejderens kvalitetsperformance. TEK samtaler 

afholdes individuelt og i teams. 
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