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Gør dig umage hver dag, så du skaber
den kvalitet, kunden har krav på.
Jeg hedder Ole Kristensen og har arbejdet med professionel
rengøring og vinduespolering i mere end 30 år.
Efter en årrække som leder i én af Danmarks største rengøringsvirksomheder, grundlagde jeg OK Rengøring i 2006. Siden er det gået
rigtig stærkt!

Ole Kristensen,
adm. direktør i
OK Rengøring A/S

OK Rengøring beskæftiger sig i dag med en række forskellige
forretningsområder indenfor erhvervsrengøring til den offentlige og
den private sektor, hjemmeservice samt nicheområder, såsom
vinduespolering og renhold.
Omsætningen i virksomheden er i en årrække blevet fordoblet år
efter år og vore kompetencer bliver ofte sat på prøve, f.eks. når DGI
holder sportsstævne og OK Rengøring skal rengøre og sanere mere
end 100 toiletbygninger, baderum mv.!
I 2011 fik OK Rengøring ordren på renhold og affaldshåndtering af
den 650.000 m2 store Amager Strandpark i København.
I 2012 er ejerkredsen i OK Rengøring blevet udvidet med min partner
gennem mange år, Torben Kristiansen, som skal være med til at sikre
vores fortsatte vækst på Sjælland.
Samtidig er OK Rengøring blevet omdannet til et aktieselskab, hvilket
er med til at sætte en streg under det solide økonomiske fundament
for vores virksomhed.
OK Rengøring A/S er således en dynamisk virksomhed i positiv udvikling med en solid og stadigt voksende stab af medarbejdere. Men der
er noget, som ikke bliver forandret - og det er vort værdigrundlag.
Motivationen for hver eneste medarbejder i dag er den samme, som
den var for mig for 30 år siden: ”Gør dig umage hver dag, så du skaber
den kvalitet, kunden har krav på!”
Læs brochuren igennem og lad Dem inspirere til et uforbindende
møde eller ring efter et tilbud med det samme.
Med venlig hilsen
Ole Kristensen

Mission, vision og værdigrundlag
Holbæk Golfklub:
"Vi sendte vores rengøring i
udbud og modtog flere
tilbud, men det var OK
Rengøring, der havde det
bedste tilbud til prisen.
Firmaet har fuldt ud levet op
til det, de har lovet i deres
tilbud. Så klubben er meget
tilfreds med både rengøring
og service"
Jørgen Buur
Manager, Holbæk Golfklub.
Advodan:
"Efter at Advodan flyttede
til nyt hovedsæde i Holbæk,
med deraf følgende mange
gæster og kunder i domicilet,
er det af stor betydning for
os, at rengøringen har en høj
standard. Med OK Rengøring er vi sikre på dette,
samtidig med at vi har en
god dialog i hverdagen.
Mette Bremelhøj
Advodan, Holbæk
Restaurant Suri:
"Restaurant Suri er kendt
for at servere mad af høj
kvalitet. Det forudsætter en
høj hygiejne. Derfor bruger
vi OK Rengøring.
Kvaliteten er i top og lever
op til de høje krav, vi stiller
til rengøring og hygiejne.
Henrik Nielsen
Ejer, Suri

Mission
OK Rengøring A/S vil være kendt som pålidelig, flittig og ærlig, både
overfor kunder, medarbejdere og partnere.
Vi vil opretholde en robust økonomi, hvor pengene ikke bliver brugt,
før de er tjent.
Vi skal være en eftertragtet arbejdsplads, som gennem
velfærdsfaciliteter og grundig uddannelse, formår at fastholde vore
medarbejdere som den vigtigste ressource i virksomheden.

Vision
OK Rengøring A/S ønsker at ekspandere indenfor de eksisterende
forretningsområder med hovedvægt på erhvervsrengøring samt
udvikle nye forretningsområder, f.eks. indenfor supplerende services.
Vi ønsker at vokse i den bestående geografi (Sjælland) og har som
mål - gennem sikker og målrettet vækst - at beskæftige 100
medarbejdere inden 2020.

Værdigrundlag
OK Rengøring A/S ønsker at være kendt som en virksomhed med
ordnede forhold.
Det betyder bl.a., at alle vore medarbejdere behandles korrekt ift.
den indgåede overenskomst samt at vi gør vort yderste for at
opretholde et godt og inspirerende arbejdsmiljø.
I forhold til det globale miljø, tillægger vi brugen af miljøskånsomme
metoder og kemi afgørende betydning.
Det betyder bl.a., at al kemi, som anvendes til daglig rengøring er
Svanemærket.
Læs mere herom i vores officielle Miljøpolitik.

Kvalitet i hverdagen - hver dag
Sikker kvalitetsfastholdelse

Erhvervsrengøring
Kontordomiciler
Detailhandel
Institutioner
Skoler
Klinikker
Hovedrengøring
Éngangsrengøring
Specialrengøring
Polish
Oliering
Rengøring efter
håndværkere
Gulvbehandling

OK Rengøring A/S har udviklet sit eget kvalitetsstyringssystem, som
tager udgangspunkt i ”den virkelig verden”, hvor den menneskelige
faktor spiller en afgørende rolle.
Det betyder, at fejl kan og vil opstå, medmindre styringsredskaberne
forhindrer eller i hvert fald reducerer muligheden herfor.
Derfor baserer vi vores kvalitetsstyring på en kompromisløs holdning
til instruktion og uddannelse, en værdibaseret personaleledelse samt
tæt og hyppig opfølgning.
Vort samlede kvalitetsstyringssystem er nøje beskrevet i vores
Kvalitetsstyringsmanual, der udgør grundlaget for alle overordnede
processer i virksomheden.
I overensstemmelse hermed, udarbejder OK Rengøring A/S løbende
kontrolrapporter, som dokumenterer, at kvaliteten fastholdes på
aftalt niveau.

Ejendomsservice
Trapperengøring
Landskabspleje
Glatførebekæmpelse og
Snerydning
Ejendomsmesterservice
Linned- og måtteservice

Vinduespolering
Vinduespolering privat og
erhverv.

Renholdservice
Renholdservice
(bortskaffelse af affald)

Den åbne bog
OK Rengøring A/S mener, at den åbne bogs politik er det bedste
grundlag for et godt og varigt samarbejde. Derfor vil du opleve, at vi
fra første færd lægger afgørende vægt på en åben dialog.
Når vi udarbejder tilbudsmateriale til din virksomhed, omsætter vi
dine krav og ønsker til en detaljeret arbejdsplan, der på en enkel og
gennemskuelig måde beskriver alle arbejdsprocesser.
Medmindre andet tydeligt er angivet, indeholder vederlag og priser
alle de omkostninger, som er forbundet med arbejdets udførelse, så
du undgår ubehagelige overraskelser.

Kontakt os allerede i dag for et
uforbindende møde eller tilbud!

Pleje og Omsorg
Pleje
Praktisk hjælp

OK Rengøring A/S
Telefon 2016 8815 | Mail info@okrengoering.dk
Springstrup 15A | 4300 Holbæk

