RENGØRING I EGET REGI
Konkrete løsningsmodeller og værktøjer!
Der er mange og forskellige synspunkter på hvilke løsninger, der er
optimale og ikke mindst, hvad der giver det bedste resultat, når kvalitet
og økonomi skal hænge sammen.
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.

HVEM SKAL MED
Dette seminar henvender sig til
rengøringsledere og rengøringschefer i
kommuner og private virksomheder
med rengøringen i eget regi.

HVAD KOSTER DET
1.500,- DKK ekskl. moms

HVAD DU FÅR MED HJEM
•

En status på rengøringsmarkedet her og nu – muligheder og
begrænsninger

•

Fordele og ulemper ved rengøring i eget regi

•

Fokus på hygiejne og betydningen for rengøringskvaliteten –
hvilke områder bør der fremadrettet satses på af hensyn til lavt
sygefravær, resistente bakterier og god rengøringskvalitet

•

Fokus på værktøjer til:
◦

Styring og beregning af det nødvendige ressourceforbrug til
opgaveløsningen

◦

Styring af administrative forhold i dagligdagen – time-og
opgaveregistrering – løn mv

◦

Dokumentation af ressourceforbrug, kvalitet og
hygiejneniveau

•

Krav til og uddannelse af fremtidens rengøringsmedarbejder
samt rekruttering

•

Workshops på dagsaktuelle emner

PROGRAM
09.45
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
14.45

Ankomst og registrering (der vil være kaffe, the, vand)
Velkomst og introduktion
Tema 1: Status for rengøringsmarkedet
Tema 2: betydningen af god planlægning og hygiejnekontrol
Opsamling og pause (let frokost og netværk)
Tema 3: Værktøjskasse til forandring
Opsamling og afslutning

Udtalelse fra tidligere deltager
”Det var godt at være med på seminaret, vi var lidt 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 lidt information vedr. 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

TID OG STED
Onsdag d. 19/9-2018, kl. 09:30-15:00
Odense Congress Center
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

DELTAG
Tilmelding via boconsult@mail.dk eller
tlf. + 45 40 40 38 90
Tilmelding er bindende og skal ske
senest 7 dage før seminaret.

SPØRGSMÅL?
I er naturligvis meget velkomme til at
kontakte os for yderligere information
om arrangementet og/eller komme med
emner og forslag, I ønsker belyst!

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.

