BYGGEPLADS
SKURVOGNSRENGØRING

OS MED DE RENE LINIER

Brug for rengøringshjælp på byggepladsen eller i skurvognen?
Kender du det: I er ude på en opgave – måske i længere tid – og
selv om det skrider planmæssigt frem på byggepladsen, går det
stik modsat i jeres egen skurvogn: I prøver at holde orden omkring jer, men skraldespanden bliver skræmmende hurtigt fyldt
igen, ligesom gulvet bare altid er beskidt.
Det behøver ikke være sådan. I har selvfølgelig også brug for at
kunne slappe af i behagelige omgivelser i jeres pauser, så I kan
give den en skalle med selve byggeriet. Og der kan vi hjælpe jer.
I Holst Gruppen kan vi gøre rent
• i skurvognen, så det altid er rart for jer, når I møder ind om
morgenen
• på byggepladsen undervejs i processen, så den er pæn at
være på, både for jer og for kunden
• over det hele, når jeres byggeopgave er helt færdig
På den måde bliver det rarere for jer selv, samtidig med at I sikrer
jer, at kunden kommer til at fokusere mere på det fine resultat, I
skaber, end på, at byggeriet sviner, mens det står på.

I får mulighed for at gøre jer umage med jeres kerneopgave uden
at tænke på, at I skal fjerne affald som gulvpap, plastik og andre
restmaterialer og gøre rent bagefter. Og jeres arbejde ser jo bedre ud, når pladsen er ryddet 100%, og vinduerne er pudsede.
Efter vores mange år i branchen er vi helt klar over, at I i byggebranchen tit har brug for ny assistance hurtigt. Derfor har vi
struktureret vores personalegruppe, så vi let kan sende kvalificeret personale ud til jer, når det brænder på.
I kan ringe døgnets 24 timer. Så finder vi en løsning.
På kundelisten er:
• C.C. Brun A/S
• Hovedstadens Bygningsentreprise A/S
• KPC A/S
• GoBo Byg A/S
• Maler Mehr ApS

Derfor skal du vælge Holst Gruppen
”Det her må kunne gøres bedre.”
Sådan tænkte John Holst, da han stiftede Holst Gruppen i 2000.
Dengang solgte han rengøringsmidler og undrede sig over, hvorfor kvaliteten af rengøringen tit var et problem. Han ville give de
kvalitetsbevidste kunder mulighed for at få gjort bedre rent og
give dem en samarbejdspartner, de let kunne få fat på.
I dag er Holst Gruppen landsdækkende med hovedkontor i Ølstykke og afdelinger i Svendborg og Vejle.
Holst Gruppen hjælper firmaer og foreninger med:
• rengøring
• vinduespudsning
• ejendomsservice
• byggepladsrengøring
• snerydning
• havearbejde
Tilfredse medarbejdere giver kunderne god kvalitet
og service
For at vi netop kan leve op til vores egne ambitioner, er det vigtigt
for os, at vores personale arbejder under ordnede vilkår. Derfor
har vi overenskomst med Dansk Erhverv.
Samtidig bruger vi ergonomisk rigtigt rengøringsudstyr, så vi
forebygger, at medarbejderne bliver stressede og nedslidte, ligesom vi selvfølgelig er fuldt forsikrede.

Derfor ved du som kunde, at vi kan tilbyde stabile medarbejdere,
der gerne vil beholde deres arbejde. Og du kan vise, at du er
bevidst om dit sociale ansvar ved at indgå en aftale med os.
Med Holst Gruppen får du også
• stor fleksibilitet, hvis dit behov ændrer sig
• kvalitet hver gang, da vores inspektører jævnligt laver
kontrolbesøg for at sikre den kvalitet, vi er kendt for
• rene linjer og gennemsigtighed i samarbejdet
• punktlighed
• mulighed for at ringe til os døgnet rundt
Samtidig kan vi hjælpe dig, uanset hvilket behov dit firma har, og
vi løser både store og små opgaver. Derfor kan vi skrue op for
hjælpen, hvis dit behov bliver større og mere avanceret, ligesom
vi let kan skrue ned igen.
Kontakt Holst Gruppen og hør,
hvordan vi kan hjælpe dig
Lyshøjvej 8A
3650 Ølstykke
70 23 20 94
info@holst-gruppen.dk

