Vælg mellem
DELTAS fire kvalitetsniveauer
TOTAL MILJØ ikke et støvfnug
Rengøring med optimal grundighed. - Her
efterlades hverken støv eller snavs.

RENT MILJØ de præsentable lokaler
Grundig rengøring - også i hjørner, under
skabe, på høje skabe, bag radiatorer m.m.

STANDARD MILJØ de pæne arealer
Middel rengøring. Her efterlades ingen iøjnefaldende snavs, men i utilgængelige hjørner,
under skabe, bag døre, på høje flader m.m.
kan der forekomme lidt snavs.

Fakta
Teglvej 1
4990 Sakskøbing
 4054 6546
 delta@delta-rengoering.dk
www.delta-rengoering.dk
Bank: 3219-3223169910
CVR nr.: 20704101
Produkter / Services
Alle former for erhvervsrengøring,
vinduespolering, opskuring/polish,
kantine- & mødeservice og
måtteservice.

Når levering af serviceløsninger
bliver til mere end praktisk arbejde:
Rengøring
Måtteservice
Vinduespolering
Kantine & mødeservice
Opskuring og polishbehandling
Kontakt Kim Skourup for et godt tilbud
 4054 6546
 delta@delta-rengoering.dk

Hvem bruger os?
Vi gør rent for virksomheder i mange forskellige brancher, bl.a. Ortofon, Blue Water
Shipping, IBKA A/S, Solutors A/S, SAXTrans, Maribo Dyrehospital, Casa Arkitekter, Vordingborgtandlægerne, Bygma, Fuglebjerg Lægehus, Lollands Bank, Boligselskabet Vendersbo, XL-Byg, REFA,
Dagrofa, Holger Kristiansens Eftf.

BASIS MILJØ den enkle rengøring
Laveste rengøringsniveau. Her fjernes det
mest iøjnefaldende snavs, f.eks. blomsteraffald og papirstykker.
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Hvorfor vælge DELTA Rengøring?
Hos os er du garanteret
God kemi.
Hos DELTA Rengøring vægter vi længerevarende kunderelationer højt. Derfor er det ikke
nok for vores medarbejdere at kunne gøre rent
– den gode kemi mellem medarbejder og kunde
skal også være til stede. Vi præsenterer altid
den enkelte medarbejder for kunden. Er kemien
ikke til stede, tildeler vi en anden medarbejder
opgaven.
Kompetente og erfarne medarbejdere.
Alle DELTA Rengørings medarbejdere besidder
en høj faglighed og er godt rustede til at løse de
aftalte opgaver for vores kunder. Omkring halvdelen af vores medarbejdere har mange års anciennitet.

www.delta-rengoering.dk

Lavt sygefravær.
Hos DELTA Rengøring har vi et meget lavt sygefravær blandt vores medarbejdere. Det skyldes bl.a., at
alle medarbejdere får stort medansvar og føler ejerskab for opgaverne. Derudover har vi altid flere kunder i området og alle medarbejdere er lokalt ansatte.
Det betyder, at i tilfælde af sygdom, er der altid en
lokal afløser i nærheden.
Klar kommunikation på dansk.
DELTA Rengøring sætter en ære i at sikre klar og
ukompliceret kommunikation mellem vores kunder og
medarbejdere. De fleste af vores kunder forventer, at
vores medarbejdere kan tale og læse dansk. Derfor
kan alle vores medarbejdere, uanset etnicitet, tale
dansk.
Enkel og kort beslutningsvej.
Alle DELTA Rengørings kunder tildeles én fast kontaktperson og en eller flere faste medarbejdere. Det
sikrer en enkel og kort beslutningsvej og mere effektive arbejdsprocesser.
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Social ansvarlighed i nærområdet.
Hos DELTA Rengøring anerkender vi arbejdsvillighed og kvalifikationer – selv hvis man ikke kan
bestride et fuldtidsjob. Derfor har vi i øjeblikket
ansat 10 velkvalificerede lokale medarbejdere i
flexjob. For disse medarbejdere gælder særlige
skånebehov som vi tilpasser os. Vi bruger den
tid, der er nødvendig for at få løst opgaven uden
for kundernes normale åbningstid - og vores
kunder er særdeles tilfredse med ordningen.
Kravet om ordentlighed.
Det er et krav til alle DELTA Rengørings medarbejdere, at de har en ren straffeattest. Der indhentes samtidig børneattest, hvis medarbejderne skal gøre rent på skoler og andre institutioner, hvor der færdes børn.
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