Vi var nysgerrige på, hvad der i øjeblikket rør sig set
i forhold til rengøring i den offentlige sektor kontra
privat sektor. Det var godt at få information om,
hvad kunderne ligger vægt på – især at kvaliteten
vægter mere nu i stedet for prisen, så branchen kan
komme væk fra, det kan gøres ”billigere”.
Heidi Eriksen Jessen, Rengøringsleder, Hvidovre
Kommune, Center for Trafik og Ejendomme, Rengøring

En nemmere hverdag
for dig som leder med
rengøring i eget regi
Vi tager udgangspunkt i den konkrete hverdag på
rengøringsområdet og fokuserer på, hvilke muligheder
der er for selv at levere kvalitet, hygiejne og god økonomi
i en intern løsning frem for udbud og udlicitering
Program
09.30 Ankomst og registrering med kaffe, the og vand
10.00 Velkomst og introduktion
10.15 Hvad gør de bedste i rengøringsbranchen
for at få en nemmere hverdag?
for at få nemmere administration?
for at få bedre ressourcefordeling?
11.00 Hvordan får du mere succes i din rengøringsafdeling
professionelle og stolte medarbejdere
bedre trivsel og mindre stress
færre arbejdsskader og sygedage
12.00 Opsamling og pause med lækker frokost og netværk
13.00 Digitale værktøjer til en markant lettere hverdag
digitaliseringsstrategi 2020
14.45 Opsamling og afslutning

Hvem skal med
Dette seminar henvender
sig til rengøringsledere og
rengøringschefer i kommuner og private virksomheder
med rengøringen i eget regi
eller som overvejer denne
løsningsmodel.

Tid og sted
Torsdag d. 26/9-2019
kl. 09.30-15.00
Scandic Odense,
Hvidkærvej 25
5250 Odense

Hvad koster det
3.000,- DKK ekskl. moms

Tilmelding
På boconsult@mail.dk
eller tlf. +45 40 40 38 90
Tilmelding er bindende og
skal ske senest 14 dage før
seminaret.

Spørgsmål?
I er meget velkomme til at
kontakte os for yderligere
information om arrangementet.

Om os
Vi er to uafhængige spillere
på rengøringsmarkedet
med et længerevarende
samarbejde bag os. Vi har
stor erfaring med markedet
såvel indenfor opgaver løst
af rengøringsvirksomheder
som enheder med løsninger
i eget regi.

