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Forretningsudvikling og bedre kundeservice er 
blot nogle af gevinsterne ved mangfoldigheden 
hos varehuset METRO Cash & Carry. Resultaterne 
mærkes tydeligt hver onsdag, hvor der er lange køer 
i fiskeafdelingen, når der sælges fisk fra de sydlige 
himmelstrøg.

”Vi kan servicere flere slags kunder, når vi taler for-
skellige sprog og kender til de varer, de efterspørger,” 
siger Deniz Celebi som forklaring på den succes, han 
har skabt som leder af Metros fiskeafdeling i Glostrup.

Deniz Celebi kommer oprindeligt fra Tyrkiet, og det 
har vist sig at være en fordel på flere områder: ”Jeg 
har skabt et stort kundegrundlag gennem mit person-
lige netværk. Jeg kender kundernes særlige ønsker og 
har blandt andet fået indført, at vi i alle Metros fem 
varehuse tager særlige fisk hjem en gang om ugen. 
Hver onsdag får vi 10-12 slags fisk hjem fra det sydlige 
Europa og Tyrkiet. Der er lange køer, og vi har totalt 
udsolgt hver uge.”

Varehuset i Glostrup er den mest etnisk mangfoldige 
afdeling i Metro, idet knap 50 % af medarbejderne 
har minoritetsbaggrund. At mangfoldigheden har en 
direkte positiv effekt på forretningen, levner direktø-
ren Poul Erik Pedersen ingen tvivl om.

”Helt konkret kan succesen måles på, at vi i Glostrup 
har den største omsætning per fuldtidsmedarbej-
der, og at vi har et sygefravær på kun lige godt 3 %. 
Det viser, at mangfoldighed ikke bare handler om at 
gøre tingene, men at gøre dem godt,” siger Poul Erik 
Pedersen.

”Efter at vi er begyndt at arbejde med mangfoldighed, 
er der mange ting, der fungerer bedre hos os. I dag 
går rekrutteringen af nye medarbejdere helt af sig 
selv. Vi bliver set som en attraktiv arbejdsplads, fordi 
den yngre generation vil arbejde et sted med en bred 
tilgang til tingene, flere muligheder og ingen snæver-
synethed,” fortæller Poul Erik Pedersen. 
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“Vi kan servicere flere 
slags kunder, når vi 
taler forskellige sprog 
og kender de varer, de 
efterspørger
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