VI TILBYDER

JERES UDBYTTE

GODE EKSEMPLER

PRODUKTIONSVIRKSOMHED:
“KONTINUERLIG DIALOG SIKRER DET RETTE SERVICENIVEAU”

Vidensdeling og åben dialog på alle niveauer har skabt
en fleksibel Facility Management-løsning, hvor det rette
serviceniveau for virksomheden kontinuerligt afstemmes.

FÅR MENNESKER TIL AT TRIVES
En produktionsvirksomhed med over 1500 medarbejdere ønskede en
Facility Management-løsning, der præcis matchede deres behov for
services, og som var skalerbar efter deres skiftende behov.
SPARRING OG TÆT DIALOG
Regelmæssige møder og en åben dialog mellem ledelsen og Teamlederen
betyder, at virksomheden får den service, de ønsker – nu og på sigt. Den
tætte dialog er afgørende for, at Eurest Services kan sparre og udfordre
virksomheden på deres fremtidige behov for services.
“Deling af viden og inddragelse af både medarbejdere og ledelse giver de
bedste resultater og den største tilfredshed for alle,” udtaler Teamlederen.
“Det er vigtigt hele tiden at forventningsafstemme og sikre, at begge parter
er en del af løsning og successen.”
MEDINDDRAGELSE OG VIDENSDELING
Alt relevant information bliver delt med medarbejderne, og deres forslag
til løsning af opgaverne eller optimering af ressourcerne inden for de givne
rammer bliver implementeret. En sidegevinst er, at servicemedarbejderne
i perioder varetager supplerende opgaver, og for en del har det betydet
en permanent udvidelse af jobfunktionerne.
RETTE SERVICE – STORE BESPARELSER
Ved at være i tæt dialog har produktionsvirksomheden fået en professionel
og fleksibel løsning, der kan skaleres efter behov – en løsning, som
medfører store besparelser.

ØNSKER DU AT SE FLERE CASES?
RING TIL OS PÅ 72 22 88 88

DU SPARER TID

Som en stabil serviceleverandør med mere
end 40 års erfaring, tager vi os af det hele.
Du kan trygt træde et skridt tilbage og i
stedet bruge din tid på kerneforretningen.

DU FÅR MAKSIMAL VÆRDI

Den bedste kvalitet til prisen. Vi kigger konstant efter forbedringer og besparelser, der kan komme dig til gode.

VI TAGER ANSVAR

Over for dig som samarbejdspartner, over
for vores medarbejdere og for miljøet.
Som én af de eneste danske servicevirksomheder er vi både miljø- og arbejdsmiljøcertificeret. Vi opfylder internationale krav
om samfundsansvar og bæredygtighed,
og lever op til strenge krav i Servicenormen.
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