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SE VIDEOEN HER

DRØMMEN SOM ALDRI BLE GLEMT
Support Service Partner ble etablert i 2013 av Ghazi Khder og Patrick
Solrunarson. Den gangen var de kun var 18 år, og det eneste de hadde
var bøtte, rusten mopp og en stor visjon. Mye har skjedd siden den
gang, men drømmen om å øke trivsel på norske arbeidsplasser – og på
den måten gjøre Norge til et bedre sted – den lever enda, men med litt
mer enn bare en rusten mopp.
Gutta jobbet dag og natt, møtte drøssevis av hindringer og fikk til og
med trusler av konkurrenter. I dag har det lille renholdsbyrået vokst seg
til et konsern med flere avdelinger, hundrevis av bedriftskunder – og
ansatte.
Vi tror på at folk som har det bra på jobb, har et bedre liv. Dette skal
vi bidra til ved å tilby tjenester til bedrifter med mennesket i sentrum.
Vårt mål er å gi alle bedrifter i hele Norge muligheten til å bruke våre
tjenester.

Support Service Partner tar alltid imot nye kunder – ta kontakt for et uforpliktende tilbud!
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VÅR VISJON OG VÅRT MÅL
Vårt mål er at vi skal kunne tilby hele Norge våre tjenester, gjennom
ansatte som trives på jobb. Vi behandler alle med godvilje, tillit
og respekt. For å oppnå vårt mål er det viktig å legge til rette
for nettopp dette. Det er et stort fokusområde i Support Service
Partner – nettopp for å ivareta våre kunder og våre ansatte på best
mulig måte.
Alle våre renholdere gjennomgår vårt grunnkurs i profesjonelt renhold (4 + 4 timer), med avsluttende eksamen. Vi legger stor vekt på
kompetanseheving og dyktiggjøring av våre medarbeidere. Derfor
kan du som kunde alltid være trygg på at du får en profesjonell
tjeneste fra A til Å.
Gjennom Support Akademiet gir vi 10 renholdere fagbrev som renholdsoperatører hvert år. Som et ledd i å holde vårt løfte om å kun
ha norsktalende renholdere, arrangerer vi også jevnlige norskkurs.
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RENHOLD
Vi startet opp som et renholdsbyrå, og det er fremdeles vårt hovedprodukt, og kjernen i virksomheten er daglig renhold. Daglig renhold er et annet utrykk for regelmessig renhold og utføres ikke
nødvendigvis hver eneste dag, selv om ordet sier det. Daglig renhold kan også omfatte alt fra å
rydde, tømme avfall og støvtørke til å etterfylle dispensere.
Stadig flere bedrifter velger å bruke oss for daglig renhold, noe vi er svært glade for. Hver dag
går vi ett skritt nærmere visjonen om å skape trivsel på norske arbeidsplasser. Konseptet blir stadig utviklet, og vi har utarbeidet en solid gjennomføringsplan for oppstarter, og et kvalitetssystem
som sikrer at leveransen holdes stabil og forutsigbar over tid – og ikke bare i starten. Dette, blant
mange andre faktorer, har gjort at vi er blitt et foretrukket alternativ som vaskebyrå med en svært
fornøyd kundegruppe.
Hos oss får du en fast, grundig opplært renholder som snakker norsk. Ved ansettelser legger
vi vekt på positiv energi og holdning. Du får en tett oppfølging av renholdsleder, og et trygt og
optimalt renholdssystem.

For mer informasjon om renhold se: www.sspartner.no/daglig-renhold
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Utfordringer vårt
system løser:
• Ustabil og uforutsigbart renhold
• Hyppig utskiftning av renholdere
• Dårlig oppfølging og
kundebehandling
• Uklarheter rundt hvilken
kvalitet som er avtalt
• Dårlig kommunikasjon

Fordeler vårt system gir:
• Grundig opplæring av renholdere
ved oppstart
• En fast, sertifisert renholder som
snakker norsk
• Tett oppfølging av renholdsleder
• Digitale kvalitetsrapporter med faste
intervaller
• Miljøvennlige kjemikalier

Vi takker våre
samarbeidspartnere

På team med kundene

KONTAKT OSS I DAG
REGNSKAP,
LØNN OG
BEDRIFTSØKONOMISK RÅDGIVNING

Vi er eksperter i

TRIPLETEX
MICROSOFT DYNAMICS 365

Lytter og løser
zenitadvokater.no

DITT FØRSTEVALG PÅ
ARBEIDSKLÆR OG VERNEUTSTYR

Tlf. 99 11 90 13 • post@jarlsbergjobb.no • www.jarlsbergjobb.no
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KANTINE
Våre kantiner på består av dyktig og kreativt personell. Ved bruk av dedikerte leverandører med
førsteklasses råvarer blir resultatet menyer som gir en god, variert og sunn matopplevelse. Våre
leverandører er mindre bedrifter med handlekraft og evne til nytenkning, og som tar del i våre
visjoner og verdier.
Vi skal etterstrebe imøtekommenhet, matglede, mangfold og velvære. Vi innser at våre kunder
har ulike behov og forutsetninger, derfor må også kantinedriften tilpasses deres rammevilkår.
Vi tar utgangspunkt i en sunn profil med stor variasjon. Vi favner det tradisjonelle så vel som det
urbane, og inkluderer helse- og velvære med fokus på langsomme karbohydrater, salater, sunt
fett, grovt brød og hvitt kjøtt.
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MATTER
Vi tror på at gode matter i inngangspartiet er avgjørende for å opprett
holde en god visuell standard i lokalene. Disse reduserer renholdskost
nadene og skaper et godt inntrykk for besøkende. Vi imøtekommer
akkurat dine behov, enten det er en enkel bomullsmatte eller en stor
avlastningsmatte.
Våre sjåfører henter den skitne matten og legger samtidig ut en ren
og nyvasket matte, hyppighet av utskiftning bestemmer du som kunde.
Som mattekunde får du en fast månedspris og kun én person å
forholde deg til. Våre kunder har ulike behov, og derfor har vi et bredt
utvalg av matter med ulike egenskaper. Sammen finner vi alltid den
optimale løsningen.
• Nyrenset matte leveres
• Matten brukes
• Ny matte renses og klargjøres
• Klargjort matte kvalitetskontrolleres

HYGIENE
Med hygieneservice fra oss kan du bruke enda mer tid på dine kjerne
oppgaver. På faste serviceintervaller kommer vi og fyller opp lageret
med hygieneartikler og utfører full service på alle dispensere.

HAR DU ØNSKER, IDÉER ELLER PLANER
HAR DU ØNSKER, IDÉER ELLER PLANER
FOR ØKT SYNLIGHET OG SALG?
FOR ØKT SYNLIGHET OG SALG?
Vi ordner det meste – pluss litt til
Vi
mestebudsjett.
– pluss litt til
– i ordner
tide ogdet
innenfor
– i tide og innenfor budsjett.

Ring Heidi på 906 02 729
Ring Heidi på 906 02 729

PROFIL & KLÆR // SALG & GAVER // STRØARTIKLER
PROFIL & KLÆR // SALG & GAVER // STRØARTIKLER
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Sentralbord

33 50 21 00
www.sspartner.no
salg@sspartner.no
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Avdeling
Buskerud/Akershus:
Kjellstadveien 5, 3402 Lier
40 43 20 16

Avdeling
Vestfold/Telemark:
Bjellandveien 24, 3172 Vear
91 71 31 02

Avdeling Østfold:
Herbergveien 2,
1710 Sarpsborg
47 69 66 16

