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Vi tager os af alle
dine serviceopgaver
Hos ProfilService A/S vil vi gerne gøre en forskel i servicebranchen. En forskel, du lægger mærke til. Og efter mere
end 30 år i branchen ved vi efterhånden, hvad det kræver.

Vidste du, at 100 %
af vores kunder er
erhvervskunder? Vi er
derfor specialister, når det
kommer til rengøring af
både offentlige og private arbejdspladser.

Vi tilbyder en bred vifte af serviceydelser. Lige fra den
daglige rengøring og vinduespolering, til planteservice,
måtteløsninger, handymandopgaver og ejendomsservice. Hos os findes ingen ’one size fits all’-løsning. Alle vores samarbejder er skræddersyet den
enkelte kunde og tager altid udgangspunkt i
det konkrete behov, vores kunder måtte have.
For os handler det om at levere den højeste
service og kvalitet på alle parametre – uanset
opgavens karakter og kundens behov.
Gennem dialog, ærlighed og tæt samarbejde
har vi i dag en veletableret organisation bygget på et solidt fundament, der er godt rustet
til fortsat at levere vores kerneydelser i mange år
fremover – og vi byder også gerne din virksomhed
indenfor.
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på tlf.: 88 27 17 66.

Flere kan mere sammen

Vores hensigtserklæring

At løfte i flok er en central filosofi i vores daglige arbejde, både på ledelsesgangen og ude hos vores
kunder, og sammen med vores hovedaktionær – Den
Sociale Kapitalfond Invest – tager vi et socialt ansvar.

Som led i vores sociale arbejde har vi udarbejdet en
hensigtserklæring om socialt ansvar. Formålet er at
styrke vores fælles indsats for social bæredygtighed
og derved også vores samlede ESG-indsats. Hensigtserklæringen er ikke juridisk bindende, men derimod
en tilkendegivelse fra både os og vores kunder om, at
vi sammen ønsker at deltage aktivt i bestræbelserne
på at bidrage til social bæredygtighed og opfyldelse af FN´s verdensmål, specielt verdensmål nr. 8 er et
stort fokusområde.

Vi tror på, at alle mennesker har et potentiale, og
derfor har vi særligt fokus på at hjælpe personer på
kanten af arbejdsmarkedet i job. Det kan være personer med synlige eller usynlige handicap, fleksjobbere eller andre personer der, på den ene eller anden
måde har brug for en hjælpende hånd. Vi kalder dem
fokusmedarbejdere, fordi det kræver lidt ekstra at få
udfoldet det potentiale, vi ved, de har.

Vi har haft et tæt samarbejde med ProfilService som totalleverandør igennem
en længere årrække. Et samarbejde vi sætter stor pris på.

Rengøringscenteret

Derfor er det en stor glæde for os, at vi nu udvider dette tætte samarbejde
ved at vi fremover skal stå for hele deres vaskeriløsning af mopper, klude m.m.
fra vores nyetablerede vaskeri, der er installeret med helt nye industrimaskiner, som kan løse opgaven.
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Sammen om en
renere arbejdsplads
ProfilService har siden 1992 tilbudt serviceydelser i særklasse.
I dag er vi struktureret omkring en bred ejerskabsmodel med Den Sociale
Kapitalfond Invest som hovedaktionær og flere ledende medarbejdere med
medejerskab. Vi har uddelegeret mere ansvar til vores ledere og positioneret
dem som nøglepersoner i kontakten mellem ProfilService og vores kunder.
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Ejerstrukturen er en stor fordel for såvel vores kunder som vores virksomhed. Den giver vores ledere endnu større engagement og motiverer proaktivitet. Vi fornemmer også, at strukturen har skabt en større bevidsthed og
fælles stolthed blandt vores mange dedikerede medarbejdere.
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