MT BARKER STRAWBERRIES UIT AUSTRALIË BESPAART
MINIMAAL 20% OP ARBEIDSKOSTEN
George Piliouras van Mt Barker strawberries is blij met de cloudoplossing Labour Insight.
Hiermee heeft hij altijd en overal inzicht in de arbeid- en productieprestaties van zijn 125
medewerkers.

Selfservice applicatie

Pay per use cloud software

Teamregistratie van arbeid en productie in het veld

Arbeids- en productiegegevens overzichtelijk in één online dashboard

Eerlijk beeld van de prestaties van arbeiders
Mt Barker Strawberries is een groot aardbeienbedrijf, in de Adelaide Hills in Australie. Er
worden jaarlijks 1,2 miljoen planten geteeld op 17 hectare. Gemiddeld werken er 125
arbeiders bij Mt Barker. Mede-eigenaar George Piliouras geeft aan dat hij met zo veel arbeiders
op het veld, behoefte had gekregen aan inzicht in de individuele prestaties. Arbeiders passen
hun eigen prestatienorm aan aan het gemiddelde. Inzicht in arbeidprestaties geeft de
mogelijkheid om deze prestatienormen te veranderen.
Real-time overzicht in uren, activiteiten, productie en prestaties
Mt Barker strawberries heeft gekozen voor de cloudoplossing Labour Insight. Teamleiders
registreren in Labour Insight de arbeid en productie van meerdere velden. De arbeids- en
productiegegevens worden verwerkt tot leesbare en vergelijkbare informatie in online
dashboards. De Manager heeft nu real-time inzicht in uren, activiteiten, productie en prestatie
per medewerker.

Geen investeringskosten
George Piliouras geeft aan: ‘’We waren op zoek naar een oplossing, waarmee we snel inzicht
zouden krijgen in de prestaties van alle individuele arbeiders’’. Het moest relatief goedkoop zijn
en onze teamleiders moesten er gemakkelijk mee kunnen werken. Nu registreren de
teamleiders de productie en arbeid met een Windows tablet. We betalen alleen een klein
bedrag per arbeider per dag en een kleine ‘fee’ per maand. Ik schat in dat we met Labour
Insight minimaal 20% op arbeidskosten besparen.
Minimale verandering in dagelijkse werkwijze
“Labour Insight kon eenvoudig worden geïntegreerd in onze dagelijkse routine. Het was snel en
eenvoudig in te richten. Priva Full Service Partner Powerplants heeft ons hierbij geholpen. We
zijn tevreden over Labour Insight en zullen het zeker aanbevelen aan andere bedrijven met veel
arbeiders ”, aldus George Piliouras.

BENIEUWD?

VANDAAG AAN DE SLAG MET LABOUR INSIGHT?
Bent u overtuigd van de mogelijkheden van Labour Insight? Meld u dan nu aan en probeer
Labour Insight 3 maanden gratis!

