...rengøring i godt selskab

...rengøring i godt selskab
Fordi rengøring
handler om godt
gammeldags
håndværk
Metoderne effektiviseres.
Rengøringskemien forbedres. De
tekniske hjælpemidler udvikles.
Men det giver ikke automatisk
bedre rengøring.
I sidste ende er det den enkelte
rengørings-medarbejder der
leverer kvaliteten. Og hvis ikke
håndværket er i orden, bliver
resultatet derefter.
Professionalisme og faglig
stolthed er nøgle-ord. En
rengøringsassistent der har gjort
rengøring til sit håndværk, sætter kunden i centrum og leverer
høj kvalitet - hver dag.

Fordi mennesker
skal trives der,
hvor vi gør rent

Trivsel på arbejdspladsen betyder også et godt indeklima. Der
skal være rent, når man møder
på arbejde om morgenen.
Et dårligt indeklima forhøjer
risikoen for luftvejsinfektioner,
forkølelse, ondt i halsen osv. Det
kan ingen være tjent med.
Vi sætter Deres medarbejderes
trivsel i focus. Vi bruger tid på
medarbejderne i Deres virksomhed, ligesom vi bruger tid
på vore egne medarbejdere. Vi
lytter, og tilpasser rengøringen
til individuelle behov. Og frem for
alt sørger vi for der er rent – helt
rent!

Fordi du får
præcis den
rengøring du
betaler for
– og lidt til

Historien om,
hvordan bløde,
runde værdier
kommer ud i
alle hjørner

Klare aftaler og præcist definerede arbejds-planer der er
tilpasset den enkelte kundes behov. Dygtige og stabile medarbejdere. Et kvalitetsstyringssystem
der fungerer i praksis og mange
års erfaring med professionel
rengøring. Det er din garanti for
kvalitet. Det er det du betaler for.

Den afgørende faktor er mennesker. Det er mennesker der
leverer vores service.

Men at overholde en aftale til
punkt og prikke ser vi som et
minimum. Den gode service
opleves først for alvor, når resultatet overstiger forventningerne.
Dét er vores mål.
Det ved vore medarbejdere.
Og det kommer vores kunder
til gode. Og det betaler de ikke
ekstra for.

Vi respekterer vores medarbejdere der udfører et ofte hårdt
og også ofte ensomt job. Ofte
om natten og ofte uden kolleger
til at få en snak med om løst og
fast. Vi sætter pris på at høre
deres mening, og vi gør vort
bedste for at skabe de optimale
rammer om deres hverdag.

Der findes altid et billigere
tilbud. Lige meget, hvilken vare
man efterspørger. Men når
de direkte lønomkostninger
udgør mere end 3/4 af prisen på
rengøring, er der reelt kun ét
sted at spare. På renligheden.

Derfor er det rengøringsleverandørens evne til at ansætte de
rigtige medarbejdere, der gør
forskellen. Og derfor passer vi
godt på vore medarbejdere.

Dygtige og glade medarbejdere.
Det er vores kunders bedste garanti for en kvalitet, der kommer
ud i alle hjørner.
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