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Opsigelser på vej i
Odense: 30-40 ejere
af kolonihaver i fare
Assens 112
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dødsfald: Tyve på rov
på ﬂot fynsk gård
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Kerteminde

Det kæver stor diciplin at arbejde hjemmefra. - Opvasken får lov at stå, når jeg først går i gang
med at arbejde, fortæller Morten Friis. Foto: Mille Thomsen

Morten driver ﬁrma
fra køkkenbordet: Et
år og allerede
overskud
Indland

For et år siden købte Morten Friis et vikarbureau. Målet var mindre
administration, mere digitalisering og en bedre pris til kunderne.
Virksomheden har allerede overskud, og Morten Friis satser på at
fordoble antallet af vikarer inden for det næste år.

Kim Larsen-minder:
Da Larsen kaldte
Odenses bykonge for
en laktaske
Odense 112

Bror til skudoffer i
Vollsmose: - Han
jagtede ham rundt på
parkeringspladsen
Middelfart 112

Kerteminde: Da Morten Toftdal
Friis, 41, og hans kone ﬂyttede
fra Aarhus til Kerteminde, for at
komme tættere på hendes
familie, var det meningen, at de
kun skulle bo der i et halvt år.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Tip hjalp politiet:
Flygtet
retspsykiatrisk fange
fundet i Kolding

- Jeg skulle i hvert fald ikke bo
andre steder end Aarhus, griner
Morten Friis.
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I dag er det 16 år siden, og de er
her stadig. Tre børn er også kommet til siden.
For et år siden købte Morten Friis vikarbureauet "Vikar-online," som blev
til "MinMedarbejder". Bureauet er landsdækkende, men de eneste
fastansatte er ham selv og hans bogholder.
Det første årsregnskab kom, da han havde haft virksomheden i seks
måneder og viste et overskud på 30.000 kroner. Desuden er
virksomheden netop blevet vurderet som A-kreditværdig, baseret på
Bisnodes vurderingssystem. Den vurdering er Morten Friis meget stolt
af - i betragtning af ﬁrmaets korte levetid.

ODENSE POLITIK

Opsigelser på vej i
Odense: 30-40 ejere af
kolonihaver risikerer at
miste deres grund
Annonce

SÅDAN ARBEJDER MORTEN FRA SIT KØKKEN
At arbejde hjemme giver ﬂeksibilitet, men det er ikke noget for alle og enhver. Det kræver
disciplin.Når børnene bliver aﬂeveret i skole starter Mortens arbejdsdag, og når han har
indstillet sig på arbejde, så får opvasken lov at stå.
- Nogen gange kan min kone ﬁnde på at spørge: "Hvorfor har du ikke støvsuget, du går jo
hjemme?", men jeg er jo på arbejde.

Begrænset administration
Morten Friis er oprindeligt fra Aarhus, hvor han er uddannet tømrer og
bygningskonstruktør. Siden 2012 har han arbejdet som selvstændig og
har haft ﬂere forskellige virksomheder.
I foråret 2016 blev han - efter en længere sygeperiode med
hjernerystelse og piskesmæld, ansat som salgschef ved vikarbureauet
"Vikar-Online" på Hans Schacksvej i Kerteminde. Vikarbureauet var
særligt ved, at meget fungerede online, og da virksomheden ønskede at
fokusere på andre områder med deres online platform, købte Morten
Friis vikar-delen, som han omdøbte til "MinMedarbejder"
I øjeblikket er en softwarevirksomhed ved at udvikle en app for
bureauet, hvis formål er at gøre en stor del af administrations-arbejdet
automatisk. Begrænset administration er nemlig et af virksomhedens
store mål.

FAABORG-MIDTFYN

Afskåret fra
omverdenen:
Isoleret landsby kan
ikke få kommunal
støtte til
foreningsbus

Lige nu er de eneste fastansatte Morten Friis selv, der står for at skaffe
kunder og vikarer, samt en bogholder, som står for det administrative
arbejde. Og kontoret, det er hjemme i Morten Friis' køkken. På den
måde sparer han penge på personale og kontorbygninger, og det
betyder, at han kan tilbyde kunderne en lav faktorpris. Som er den pris
virksomheden betaler til bureauet udover lønnen til vikarerne.

SENESTE NYT

Satser på fordobling af vikarer
Mange andre landsdækkende vikarvirksomheder har kontorer rundt
omkring i Danmark, men det har Morten Friis ingen interesse i.
- Målet er at kunne nøjes med ét kontor med to til ﬁre mand i
administrationen, også selvom virksomheden skulle vokse sig til 100200 vikarer, fortæller han og tilføjer:

07:46

Frans Nielsen laver assist i tredje
Detroit-nederlag i NHL

07:37

Dækket i mudder og vand: 1200
dystede ved Egeskov

07:30

Lige nu: Køen vokser efter uheld på
E20 i retning mod Odense

07:26

Midlertidig tilladelse holder
vandﬂyver ﬂyvende

07:20

Klimaudspil indeholder langsom
skrotning af brændeovne

07:00

Flygtninge i Danmark har længst
til permanent ophold

- Jeg håber, det kan lykkes.

Virksomhed samarbejder med
antropolog: - Vi investerer i at
forstå kunderne

07:00

Den lave faktorpris, som MinMedarbejder kan tilbyde, betyder imidlertid
også, at de ikke tjener særlig meget på de individuelle vikarer. Derfor er
det antallet af vikarer, der tæller. For at bureauet virkelig kan vokse, har
de brug for at få store ﬁrmaer som kunder, ﬁrmaer der skal bruge 10-20
vikarer ad gangen.

07:00

Merete Riisager har splittet
sindene
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- Men det er en omkostelig omgang, forklarer Morten Friis.

Fra Mombasa til Marstal: Dansk
investering i Østafrika sender
kenyanere på skolebænken på Ærø

07:00

Bureauet betaler nemlig løn til vikarerne, inden bureauet får penge fra
virksomhederne. Derfor kræver det stor kassekredit at have de store
virksomheder som kunder.

Vis ﬂere

- Vi skal ikke påtage os en opgave, som vi ikke kan magte. Men nu kan
vi magte det både økonomisk og tidsmæssigt.
Han har da også allerede ﬂere store virksomheder i kikkerten. Derfor
satser han også på en fordobling af antal vikarer indenfor det næste års
tid.
- Hvis man kan gøre det hvert år, så er det en god forretning.
Og Morten Friis håber, at bureauet bliver en rigtig god forretning, for
han har et stort ønske om at kunne give en del af virksomhedens
overskud til velgørende projekter i fremtiden.
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