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Vi sørger for god mat
og rene arbeidsplasser
Det er ingen hemmelighet at et godt arbeidsmiljø påvirker
effektiviteten og resultatet i en bedrift. Forskning viser at når
medarbeiderne har et rent og sunt arbeidsklima, og i tillegg også
har tilgang på et næringsrikt og smakfullt måltid, stiger både
konsentrasjonsevne og humør, samt at sykefravær reduseres.

Vi tenker grønt
Vi har satt i gang en rekke miljøtiltak for å verne
miljøet og jobbe bærekraftig. Som kunde hos oss
skal du være trygg på at vi skal bidra til det grønne
skiftet og sette mindre økologiske fotavtrykk. Dette
gjør vi ved å ha implementert miljøstandarden ISO
14001, Miljøfyrtårn, medlemskap i Grønt Punkt og
KuttMatsvinn.

Vi benytter klimavennlige produkter
og metoder og jobber etter følgende
bærekraftsmål.

Alle medarbeidere blir opplært til å kaste mindre
restavfall, bruke mindre energi, redusere
vannforbruket og minimere bruken av kjemikalier.

ANSVARLIG
FORBRUK OG
PRODUKSJON

STOPPE
KLIMAENDRINGENE

LIVET I
HAVET
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Måltidet skal være
næringsrikt, smake godt
og ikke minst gjøre godt
for kropp og sjel.

Kortreist
og smakfullt
Lunsj skal være arbeidsdagens
høydepunkt. Vi kan tilby fleksible og
gode ordninger for kantineservice og
personalrestauranter. Våre dyktige
medarbeidere vet hvordan de skal
tilberede næringsrike og smakfulle
måltider til deg og dine medarbeidere.
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Kreativt og kortreist
Våre kreative og dyktige kokker lager maten
fra bunnen av. Vi bruker ferske, kortreiste
og bærekraftige råvarer. Vi balanserer
mellom fisk, kjøtt og grønnsaker. Et sunt og
balansert kosthold som både skal se delikat
ut og blidgjøre smaksløkene.

du komme med ønsker og behov og så
kan vi tilby et forslag til løsning. Vi er
fleksible og har kreative og dyktige kokker
som kan levere det meste. Vi kan tilby
forskjellige betalingsløsninger etter hvordan
din bedrift ønsker å organisere deres
personalrestaurant.

Kaffe
Personalrestauranter
Vi er en tilpasningsdyktig leverandør som
sammen med våre kunder finner en optimal
løsning for deres behov. Som kunde kan

Vi kan også ta ansvaret for kaffeleveransen i
din bedrift. Med daglig service og etterfylling
vil vi sørge for at maskinen er både rengjort
og klar til bruk hver dag.

Vi bidrar
til et bedre
arbeidsmiljø
I løpet av en arbeidsdag rengjør vi
over 44 000 arbeidsplasser innen
kontorbygg, skoler, barnehager, butikker,
trapper osv. Vi leverer alt av daglig
renhold, hovedrengjøring, vedlikehold av
gulv, møbel- og tepperens, vinduspuss
og byggrengjøring.
Vi skal være på topp når det gjelder
kvalitet og møte kundens forventninger.
Vi har mange måter å sikre kvaliteten
på. Gjennom løpende kvalitetskontroller
via vårt kvalitetssystem Msolution blir
avvik registrert. I tillegg følger vi opp
gjennom profesjonelle medarbeidere,
kort responstid ved avvik, døgnåpen
vakttelefon og egen sviktpatrulje. Vårt
hovedfokus er at kunden alltid skal være
fornøyd.

Med ryddighet,
engasjement og
nøyaktighet skal vi sørge
for rene arbeidsplasser.
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En moderne
og innovativ aktør
Vi er en moderne leverandør av renholdstjenester. Vi er
fremoverlent og ser etter stadig nye løsninger for hvordan vi
kan optimalisere drift og tjenester – både for våre medarbeidere
og kunder. Målet er å hele tiden forbedre ressursbruken, sikre
gode arbeidsvilkår og god leveranse på tjenestene vi tilbyr. Vi
samarbeider tett med våre leverandører for å avdekke nye og
innovative løsninger.

Vi benytter oss av de fremste
teknologiske løsningene:
•

App- og webbasert styringsverktøy

•

Elektronisk kunderapportering

•

Avvikshåndtering

•

Kundeportal

•

Sensorteknologi

•

Intelligente renholdsmaskiner

Alf Bjerckes vei 10, 0582 Oslo
Tlf. 23 12 30 00 • proffklaer.no

www.engrosfrukt.no
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Vi leverer
Vi er over 300 medarbeidere fra 17 ulike
nasjonaliteter som sørger for fornøyde
kunder hver dag.
Gjennom anstendig arbeidsforhold,
mangfold, inkludering og kompetanseutvikling
jobber vi for å nå våre bærekraftsmål.

MINDRE
ULIKHET

ANSTENDIG ARBEID
OG ØKONOMISK
VEKST

Happy People
Gjennom vårt Happy Peopleprogram har vi bygget en
kultur hvor vi skal fremstå
som blide og imøtekommende.

Oslo:
Brynsveien 11, 0667 Oslo
post@2clean.no
Telefon: 480 80 400

Bergen:
Hollbergskaien 1, 5004 Bergen
vest@2clean.no
Telefon: 552 15 990

www.2clean.no
Oslo:
Brynsveien 11, 0667 Oslo
post@2eat.no
Telefon: 480 80 400

www.2eat.no

Velg riktig utstyr
for rengjøringen

«

For meg, handler det å
være proff om å tilføre
andre personer kunnskap.
Terje Brendbakken, fagspesialist renhold

Å arbeide som renholder innebærer mye
bevegelser som er bra for kroppen,
men også bevegelser som er ensidige,
gjentakende og som er belastende for
kroppen. Bevissthet rundt ergonomi,
arbeidsstillinger, bevegelser og utstyr
er viktig for å unngå feilbelastning eller
overbelastning av kroppen.
Spør oss gjerne – hos oss får du både
kunnskapen og produktene.

Næringslivets støtteapparat
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Å velge riktig utstyr for
rengjøringen kan forebygge
skader og gi besparelser
– både for deg og miljøet!

