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2-i-1 Rådgivning og
konsulentservice
– dine medarbejdere ved
præcist, hvad de skal,
hvornår og hvor lang tid
opgaven tager.

nger

OPMÅLING OG REGISTRERING AF RENGØRINGSOMRÅDER

OPTIMERING / OMLÆGNING AF ARBEJDSGANGE

Reducer driftsomkostningerne
– optimer rengøringen
Med Jysk Kemi Service’s rengøringsplanlægning, opnår du optimering af din daglige rengøring i
huset. Du får en professionel opmåling af din butik, virksomhed, institution samt øvrige lokaler,
der danner grundlag for tegninger. Vi anvender et professionelt, anerkendt program, der er
gennemprøvet ved mange års brug i alle mulige slags rengøringsvirksomheder.
Du får
• Detaljerede kalkulationsmodeller, detaljerede lokaleregistreringer samt tegninger.
• Du får visualiseret de enkelte arbejdsområder og rengøringsfrekvenser direkte via
tegningerne.
Det letter forståelsen af opgavens omfang
og sikrer udførelsen af opgaven og skaber
glade effektive medarbejdere.
Det betyder for dig, at du får professionelle
rengøringsplaner, hvor du får oplyst
tidsforbruget på rengøringsopgaven. Dine
medarbejdere ved præcist, hvad de skal
udføre, hvornår samt hvor lang tid opgaverne tager.

Tegninger i rengøringsplanlæg
ning er et utroligt effektivt
redskab til at vise dit personale,
hvilke funktioner, der er planlagt for de enkelte lokaler. Det
skaber et bedre arbejdsmiljø.

Ved sygdom kan vikarer, andre medarbejdere mv. nemt og hurtigt varetage opgavens omfang.
Du øger medarbejdertilfredsheden ved at synliggøre opgavens omfang og bruge personalets
ressourcer bedst muligt. Personalet lærer at arbejde hensigtsmæssigt, sikkerhedsmæssigt og
ergonomisk korrekt med maskiner, rengøringsvogne og redskaber.
Det betyder at du med ro i sindet kan holde rengøringen internt i huset frem for at udlicitere
opgaven. Du optimerer dine ressourcer og dine omkostninger er kendte og står mål med
opgavernes omfang, hvorved budgettet kan overholdes.

Derved opnår du ...
• Bedre økonomistyring, da antallet af medarbejdere
stemmer overens med opgavens omfang.
• Optimering af ressourcer ved hurtig og enkel planlægning.
• Højere medarbejdertilfredshed ved letforståelige
arbejdstegninger til dit personale.

Vi er ISO14001 certificeret, tildelt den grønne
smiley, og har fået branchens SPT-certifikat,
der garanterer dig, at vi overholder en lang
række miljøkrav. Desuden er mange af vores
produkter svanemærkede.
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