Fordi rengøring
er en ærlig sag

7 gode grunde til at overveje en
bedre rengøringsløsning fra
SIKA Rengøring A/S
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Succes grundlagt på praktisk erfaring
SIKA Rengøring A/S ejes af Bent &
Elisabeth Hansen.
SIKA Rengøring blev grundlagt i 2001 af
Bent Hansen, som enkeltmandsvirksomhed. I 2007 bliver Sika Rengøring
til aktieselskab Sika Rengøring A/S.
Fra 2006-2015 indgår Richard Petersen i
driftsledelsen.

En vedholdende og kvalitetsorienteret indsats har, trods hård konkurrence,
skabt en succesfuld virksomhed, som på mindre end 10 år voksede fra 1 til
mere end 60 medarbejdere. Ledelsen i Sika Rengøring A/S, har i dag mere
end 30 års praktisk og ledelsesmæssig erfaring indenfor rengørings- og
servicebranchen.
SIKA Rengøring A/S tilbyder mangeartede services (jfr. bagsiden), som
skaber værdi og tilfredshed hos vore kunder.
Virksomheden har hovedkontor i Jægerspris og aktiviteter over det meste
af Sjælland. Vi har en solid økonomisk baggrund og er selvfinansierende.
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Vision, mission og værdigrundlag
SIKA Rengøring A/S har som målsætning at skabe bæredygtig vækst, der er
baseret på gensidig tillid, både i forhold til kunder, medarbejdere og
leverandører.
Vi driver en velrenommeret virksomhed, hvor en stor del af vores
kundeportefølje er skabt på gode anbefalinger.
Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource og selve årsagen til den
succes, vi har opnået.
Derfor lægger vi afgørende vægt på ”det menneskelige element”, hvilket
indbefatter grundlæggende og kompetencegivende uddannelse, et sundt
arbejdsmiljø og ansættelsesvilkår, som distancerer sig i forhold til
rengøringsbranchen som helhed.
Det er således ingen tilfældighed, at vi kan fastholde vore medarbejdere i
langvarig ansættelse og opretholde et lavt sygefravær.
Samtidig opretholder vi en flad organisationsstruktur, hvor der aldrig må
være langt fra ledelse til medarbejdere og fra beslutning til gennemførelse.
Vi ønsker at udvikle vores virksomhed på forkant med tidens krav på et
værdigrundlag, hvor elementer som respekt, motivation, tillid, kundepleje og
service er i konstant fokus.
Hos SIKA Rengøring A/S løfter vi i flok – og når sammen i mål.
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Sikkerhed for kvalitet – hver dag

SIKA Rengøring A/S har udviklet et kvalitetssikringssystem, som tager
udgangspunkt i aftalegrundlaget med vore kunder.
Systemet tilpasses således de individuelle forhold, som gør sig gældende fra
kunde til kunde, men det er baseret på en række overordnede
procesbeskrivelser, som skaber den nødvendige sikkerhed for, at den
lovede kvalitet leveres hver dag – året rundt.
Kvalitetssikringen udføres internt, gennem egenkontrol, samt ved hyppige
kvalitetskontroller, hvor vore ledere gennemgår hele rengøringsområdet
for at vurdere kvaliteten af den leverede rengøring, gerne sammen med
kunden. Er der behov for justeringer, gennemføres disse straks.
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En god arbejdsplads med ordnede forhold
SIKA Rengøring A/S betragter sine medarbejdere som virksomhedens
vigtigste ressource.
Derfor går vi grundigt til værks, når vi rekrutterer nye medarbejdere.
Vi lægger således stor vægt på erfaring, uddannelse, personlig
fremtræden og tilstrækkelige danskkundskaber, ligesom en ren
straffeattest naturligvis er en selvfølge.
Samtidig gør vi vort yderste for at tilbyde et godt arbejdsmiljø for vore
medarbejdere, med stor fokus på velordnede forhold og en kort
kommunikationsvej, for at sikre langvarige ansættelser.
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Omtanke for miljøet
SIKA Rengøring A/S lægger afgørende vægt på det globale miljø og
arbejdsmiljøet for kunder og medarbejdere.
Vi anvender således altid de mest miljøskånsomme rengøringsmidler,
remedier og metodik og vore produkter er forsynet med Svanemærket
Ligeledes har vi Arbejdstilsynets Grønne Smiley.
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Mange forskellige services på ét sted
SIKA Rengøring A/S tilbyder en omfattende palet af mange forskellige
service, samlet på et sted, herunder bl.a.:














Daglig rengøring af offentlige institutioner og private virksomheder
Vinduespolering i abonnement eller som ad-hoc
Skadeservice og vand/fugtbekæmpelse
Tæpperensning med nyeste metoder
Rengøring af IT-udstyr, telefoner mv.
Rengøring af skurvogne og pavilloner
Rengøring af private hjem, herunder som ”Frit Valgs” leverandør til
din kommune eller Hjemmeservice.
Vask og rens af linned, gardiner, måtter etc.
Byggepladsservice – Rengøring, grovrydning, arbejdsmandsopgaver, skadeservice, sikkerheds- og specialopgaver samt
rejsegilder Kreativ
PUR-løsninger til gulve – Gulvrenovering
Industrirengøring
Graffitirens og Facaderens
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Referencer, som vi er stolte af

SIKA Rengøring A/S har Danmarks bedste kunder, der stiller store krav til os
– og det er vi glade for. Blandt vore kunder, finder De bl.a.:












Kyndby Værket (Energi E2)
Jakon A/S
Aegis Media
Frederikssund Kommune
Holbæk Kommune
Toyota (Era Biler A/S)
Hoffmann
Dagli’ Brugsen, 3 stk.
Super Brugsen
DAB
Freja Ejendomme

Solbakkevej 16, Dalby
Telefon 4751 2005
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3630 Jægerspris

Telefax 4751 2016
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www.sikaren.dk

