TOTALLEVERANDØR AV
FACILITY MANAGEMENT
TJENESTER
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Her for deg
GREEN Services AS er blant Møre
og Romsdals ledende leverandører
av Facility Management-tjenester.
Selskapet leverer tjenester til små
og store kunder i næringslivet i
fylket, og har fokus på forretningsområdene: renhold, kantine og
eiendomsservice.
Blant våre kunder er blant annet
kommuner, kjøpesentre, små og
store kontorbygg, butikker, sykehus, industrilokaler og næringsmiddelbedrifter. Vi har lang erfaring med spesialrenhold innenfor
en rekke ulike bransjer.

Kvalitet og service
Siden oppstarten i 1995 har selskapet
fokusert på kvalitet og omdømme, og
på å skape en bedre hverdag for våre
kunder, medarbeidere, lokalsamfunnet
og miljøet.
Vi har rundt 100 dyktige medarbeidere
med mange ulike nasjonaliteter. Toleranse, mangfold og kunnskapsdeling er
sentrale verdier i vår forretningsmodell.
Administrasjonen i selskapet består
av ledere med lang fartstid i bransjen.
Vi har et mål om at samtlige ledere skal
ha fagbrev innen et av våre forretningsområder, samt SINTEF-sertifisering på

høyeste nivå i NS-INSTA 800 (kvalitets
standarden for renholdsbransjen).
Alle våre ansatte får grundig opplæring
ved ansettelse i form av digitale kurs,
klasseromsundervisning og praktisk
veiledning på arbeidsplassen. Vi tilbyr
i tillegg kostnadsfri grunnopplæring i
norsk til alle våre ansatte.
GREEN Services AS er medlem av NHO
Service, har tariffavtale med Norsk
Arbeidsmandsforbund og er offentlig
godkjent renholdsbedrift. Vi er i tillegg
medlem av leverandørregisteret
StartBANK (sikker løsning for valg av
pålitelige leverandører).

Renhold
En ren fornøyelse
GREEN Services AS rengjør bedrifter både
i privat og offentlig sektor i alle typer
størrelser og innenfor de fleste bransjer.
Selskapet har dedikerte medarbeidere
som gjennomgår grundig opplæring
i renholdsmetoder, ergonomi samt
kvalitetssikring av renhold før oppdrag
startes opp. Vi benytter moderne metoder,
svanemerket kjemi og rengjøringsmaskiner
av høy kvalitet.
Vi leverer tjenester til industribygg,
kontorbygg, næringsmiddelbedrifter,
kommuner, kjøpesentre, skoler,
butikklokaler og kulturbygg.
GREEN Services AS er kjent for høy
kundetilfredshet og for å levere renhold
av svært høy kvalitet.
• Daglig renhold innebærer regelmessig
renhold i henhold til avtale. GREEN
Services AS tilpasser avtalt renhold til
kundens behov og ønskede frekvenser.
• Periodisk renhold kan hjelpe deg til
å holde kostnadene nede. Alle
lokasjoner trenger vedlikehold, og
regelmessig periodisk renhold bidrar
til at fasilitetenes levetid forlenges.
• Våre servicemedarbeidere utfører,
etter avtale, renhold av matter ved
daglig renhold, og sørger for at mattene ser presentable ut. Sammen med
kunden avklarer vi behovet for matter
og planlegger hvordan leveransen skal
gjennomføres best mulig for kunden.
• Hygieneservice. En naturlig del av den
regelmessige renholds-leveransen, er
etterfylling av papir, såpe og annen
rekvisita til toalettrom, garderober o.l.
GREEN Services AS leverer hygieneartikler
fra blant annet Tork og Katrin, men kan
også fremskaffe produkter fra andre
leverandører.

Ta kontakt for et godt tilbud
på renholdstjenester!

– Din eiendom er
i trygge hender
I GREEN Services AS er vi opptatt av
å redusere kostnadene på lengre sikt
ved hjelp av godt vedlikehold. Dette vil
forlenge levetiden på bygningsmassen
samtidig som det gir økt trygghet og økt
trivsel på arbeidsplassen. GREEN Services
AS har dyktige medarbeidere med lang
erfaring innenfor ulike fagområder. Vi
tilbyr et bredt spekter av tjenester og har
rask responstid. Vi leverer tjenester med
høy kvalitet og stiller nødvendig utstyr
tilgjengelig. Kompetente medarbeidere
er svært viktig for oss, og vi legger vekt
på grundig opplæring for å kunne ta vare
på kundens verdier.
For å ha et presentabelt bygg kreves godt
utvendig vedlikehold. Førsteinntrykk
skapes i løpet av kort tid og Green
Services AS kan bidra til å skape et godt
førsteinntrykk.
GREEN Services AS har lang erfaring med
leveranse av vaktmesteroppdrag til kunder
av ulik størrelse i hele Møre og Romsdal.
Vi tilbyr vaktmesteroppdrag til små og
store næringsbygg, borettslag, offentlige
bygg og til boligsammenslutninger.
Vi leverer vaktmestertjenester med faste
timeantall per uke eller tjenester etter
tilkalling, tilpasset kundens behov.
Vi kan tilby brøyting, kosting, løvblåsing,
fasadevask, vindusvask, graffitifjerning,
avfallshåndtering, små og store reparasjoner og lignende. Vi har maskiner,
utstyr og godt kvalifisert arbeidskraft
til å utføre arbeidet med høy kvalitet og
presisjon.
Ved å bruke GREEN Services AS som
leverandør av vaktmestertjenester kan
du redusere kostnader og oppnå bedre
service ved å få ett kontaktpunkt for
flere tjenester.

Eiendomsservice

– Uten mat og drikke
duger helten ikke
GREEN Services AS driver kantiner i alle
størrelser, og serverer daglig sunn, næringsrik
og god mat til fornøyde kunder i hele Møre
og Romsdal. Vi utfører en grundig kartlegging
av bedriftenes ønsker og behov i forbindelse
med oppstart av nye kantineordninger.
Selskapet bruker deretter tid på grundig planlegging av menyer, tilrettelegging av utstyr
og opplæring av medarbeidere for å sikre at
tjenesten som leveres blir som avtalt. Vi har
fokus på variasjon og benytter førsteklasses
råvarer som tilfredsstiller kundens behov.
GREEN Services AS har ordninger for levering
av møtemat og catering. Vi tilbyr møtemat av
ulik karakter avhengig av kundens behov, fra
enkel servering av baguetter og smørbrød til
varmmat, koldtbord og tapastallerkener.
Vi lytter til kundens ønsker, og leverer god,
presentabel mat, og sørger for at møterom
holdes ryddig og rent ved avvikling av møter.

Et sunt kosthold kan bidra til
lavere sykefravær og økt trivsel
på arbeidsplassen.

Catering, kantinedrift og servering
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