
Arbetsplatsservice 
– Vi skapar en bättre arbetsplats



Vi erbjuder  
arbetsplatsservice:

Lokalvård

Mat & Dryck Växtservice

VaktmästeriGrönyteskötsel

Konferensservice

Reception

Servicelösningar för din 
arbetsplats
Vi förenklar för dig och dina kollegor 
på er arbetsplats och ser till att göra 
det där extra så ni trivs! 

Vi erbjuder allt ifrån städ, vaktmästeri 
och kundservice till konferensservice,  
fruktkorg och mycket mer!

Jag välkomnar  
era kunder!

Jag ser till att dina                                                                                                                                           
kunder mår bra och                                                                                                                                              

  hittar rätt.

Jag löser era  
problem! 

Jag servar, reparerar
och underhåller
i och utanför er

anläggning. 

Jag skapar en 
trivsam arbetsplats!

Jag städar och ser till 
att ni får en ren 

och bra arbetsmiljö.



Hållbarhetsstrategi

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

FN:s globala mål för en hållbar utveckling
Betydande 

rapportering
Internationella 

standarder

Sociala rättigheter Grön omställning
Vi vill bidra till den gröna omställningen genom 
miljömärkt kem och eldrivna bilar med mera.

Vi vill bidra till ett starkt, socialt samhälle som  
är inkluderande och fullt av möjligheter.

Att vara kund hos
Forenede Service

Hos oss får  
man utvecklas!
Vi ger rätt förutsättningar 
till våra medarbetare att 
utvecklas och utföra sina 
arbetsuppgifter på bästa 
sätt.

Vi erbjuder:
• Yrkesskola - Grundläggande
• Gruppledarforum - Ledarskap bas
• Serviceledarskola - Ledarskap
• Specialutbildningar

Inledningsfasen
När ni bestämt er för att låta 
oss vara er serviceleverantör 
levererar vi från start det som är 
bestämt, alltid utan krångel. 
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En ansvarig serviceledare blir er kontakt i den 
operativa relationen. Serviceledaren utför 
kvalitetskontroller, följer upp och planerar dagligt 
arbete, helt enkelt säkerställer att leveranser sker 
som avtalat. Allt återrapporteras sedan enligt 
överenskommelse med er. Vi sätter stort värde i att 
leverera lovad kvalitet, oavsett funktion eller tjänst. 

Våra servicemedarbetare är de centrala 
stjärnorna i alla sammanhang. Vi vet därför hur 
viktigt det är att säkerställa deras kompetens. 
Vi har en egen yrkesskola som utbildar våra 
servicemedarbetare och en serviceskola 
säkerställer ledarskapet för vår arbetsledning.

Driftfasen 3

Uppstartsfasen
Vi gör en projektplan, självklart med utgångspunkt från era behov.  
Planen listar allt som ska göras, uppgifter, beslut, vem som ska 
utföra och ansvara för vad. Allt följs noggrant upp av ansvarig.
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Kontakt
forenedeservice.se

      linkedin 

      facebook  

Huvudkontor Malmö
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
040-601 81 50

Regionkontor Stockholm
Vendevägen 85B
182 91 Danderyd
 
Regionkontor Göteborg
Grimboåsen 8
417 49 Göteborg
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