VI TILBYDER

JERES UDBYTTE

GODE EKSEMPLER

PRODUKTIONSVIRKSOMHED:
“OPTIMERING AF RESSOURCER VED FACILITY MANAGEMENT”

10 års rengøringsservice blev udvidet til en professionel
og fleksibel Facility Management-løsning, der giver
synergier i udnyttelse af ressourcerne og har betydet
store besparelser for virksomheden.
FÅR MENNESKER TIL AT TRIVES
En produktionsvirksomhed med over 400 ansatte ønskede at omkostnings
effektivisere virksomhedens supportfunktioner. Eurest Services havde i 10
år stået for rengøringen på lokaliteterne, og det var oplagt at samle alle
serviceopgaverne samme sted og opnå synergier mellem serviceområderne.
OPGAVEREGISTRERING – SYNERGI I RESSOURCER
Ved overtagelsen af Facility Management-opgaverne blev Eurest
Services’ websystem CSF-live indført, og her registrerer ansatte og
servicemedarbejdere alle opgaver. Systemet giver overblik, struktur og
effektiv planlægning af ressourcerne, og det er opskriften på en bedre
synergi- og ressourceudnyttelse.
EN DEL AF VIRKSOMHEDEN
“Vi er blevet en integreret del af virksomheden, og der er opbygget en
stærk tillid, hvor de ansatte selv går direkte til os med opgaverne, og
så registrer vi dem”, udtaler Site Manageren. Hun fortsætter: “Der er
tillid til, at vi løser opgaven hurtigt og effektivt. Selv ved rekvirering af
underleverandører sker det ofte uden indhentning af indkøbsordrer.
Virksomheden stoler på, at vi indhenter de bedste tilbud.”
TILLID, DER SES PÅ BUNDLINJEN
Eurest Services varetager i dag alle opgaver fra portvagt, ejendomsservice, pleje af grønne områder, rengøring til kantine og reception.
Opgaverne involverer også håndtering af mere end 23 eksterne
underleverandører.
Med Facility Management-løsningen har produktionsvirksomheden fået
minimeret omkostningerne til alle deres supportfunktioner og fået frigjort
ressourcerne til at fokusere 100 % på deres kerneforretning.
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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