FAC I L I T Y S O LU T I O N S F O R
AND BY PEOPLE WHO CARE

More
than a job
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"ENHVER KAN FEJE ET
GULV ELLER SKRÆLLE
EN KARTOFFEL…."
Du har måske oplevet lignende fordomme om rengøring, catering og andre
servicefunktioner.
Men de af os, der arbejder med disse
serviceydelser hver dag, ved, at det er
mere krævende, end man lige regner
med. Det kræver viden, færdigheder og
ikke mindst en helt særlig indstilling for
at gøre det godt.
Derfor har vi skrevet denne bog. Den
handler om den særlige indstilling til
opgaverne, der binder os sammen og
adskiller os fra andre.

Det er historien om, hvordan vi tilføjer
et plus til vores kunders dag. Vi holder
hvad vi lover. Vi fokuserer på bæredygtighed. Vi er tilgængelige og fleksible,
når der er behov for det. Vi sigter efter
hele tiden at forbedre.
Denne bog er slet ikke stor nok til at
fortælle hele historien eller give alle
svarene. Men når du er færdig med at
læse, så ved du ikke blot, at vi findes, og
hvordan vi driver vores forretning, men
også hvordan hver eneste af os, der
arbejder i ALLIANCE+, spiller en vigtig
rolle i denne historie og de kapitler, vi
kommer til at tilføje i de kommende år.
Velkommen til ALLIANCE+.
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Facility solutions
for and by people
who care.

Vores
Formål
Hvorfor er vi her – og hvad er meningen med det hele? Tja, de
store spørgsmål i livet må du finde svar på et andet sted. Men
i denne bog kan vi fortælle dig om vores formål, og hvorfor
ALLIANCE+ eksisterer.
Facility Solutions for and by people who care
Dét er vores formål, og meningen med det er meget enkel. Vi
eksisterer, fordi vi er dybt engagerede i at gøre en forskel for
vores kunder. For kunder, som godt kan mærke forskellen og er
lige så engagerede i kvalitet og miljø, og som kender forskel på
god og dårlig service.
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Standard
& forskel
Når en virksomhed eller en kommune køber vores
serviceydelser, betaler de måske for tid pr. kvadratmeter, antal serviceydelser pr. time eller lignende.
Det er ofte sådan, vores opgaver kvantificeres, og
standardmåden at måle, det vi gør, på.
Men når man arbejder med service, arbejder man
med mennesker. Og standardmennesker findes ikke.
Vi er alle unikke. Og vi fortæller alle sammen om det,
når vi oplever nogen, som gør noget særligt for at

anerkende vores behov ved at yde lige lidt mere end
det aftalte. Hos ALLIANCE+ kalder vi det "tilføj et
plus til din dag". Det handler om det særlige engagement og den særlige tankegang, der skal til for at
overgå forventninger og skabe oplevelser. Standarder er noget, vi lever op til. Gode oplevelser - det er
det, vi skaber for vores kunder og hinanden.
Kan du mærke forskellen?
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Hvert år foretager vi en
Kundetilfredshedsundersøgelse for
at sikre, at vi holder, hvad vi lover, og
vi udarbejder Kundeudviklingsplaner
for at bevare et tæt forhold med
kunderne og deres forretning

Løfter
& ansvar
Vores kunder er det vigtigste for os. De betaler vores løn til gengæld for, at vi hjælper
dem hver dag. Vi har faktisk afgivet et løfte til dem. Et løfte om, at vi påtager os ansvaret for at levere serviceløsninger, som er tilpasset deres behov. Og takket være det kan
de fokusere deres energi på at holde deres løfter over for deres kunder.
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TILFØJ ET PLUS TIL DIN DAG
+ BÆREDYGTIGE FACILITY SERVICES
+ EN FAST KONTAKTPERSON
+ HØJ FLEKSIBILITET
+ PARTNERSKAB SOM SKABER FORBEDRINGER
= RO I SINDET

Tilføj et plus
til din dag
Når vi giver et løfte til vores kunder, så skal vi udover
at opfylde de grundlæggende behov, også skabe en
fordel for kunden og være bedre end vores
konkurrenter.
Vi tilføjer et plus til vores kunders dag. Vi leverer
facility services med fokus på bæredygtighed og
omtanke for miljøet. Vi sørger for, at kunden har en
fast kontaktperson, og at vi er tilgængelige, når de

har brug for os. Vi viser en høj grad af fleksibilitet og
kan tilpasse servicen, når der opstår nye behov, eller
de ændres. Vi opbygger partnerskaber med vores
kunder gennem tillidsfuld, åben og ærlig dialog og
ved løbende at være opmærksom på forbedringsforslag. Vores kunde skal ikke bekymre sig om
noget. De kan være sikre på at have ro i sindet med
ALLIANCE+ som deres servicepartner.
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Værdier
& DNA

DEDIKEREDE
NYTÆNKENDE
AMBITIØSE
ALLIANCE+ DNA

Lige som DNA siger vores værdier en masse om, hvem vi er. Både om det, der gør os
forskellige, og det, vi har tilfælles. I ALLIANCE+ har vi mere end tusind arbejdssteder,
men kun ét sæt værdier. Og fælles værdier er lige præcis det, der gør os stærke og
unikke.
Vi har tre værdier. Vi er Dedikerede til at tage ansvar og holde vores løfter. Vi søger
hele tiden Nytænkende løsninger og muligheder for forbedring. Og vi er Ambitiøse og
engagerede med hensyn til at levere markante resultater. Det er vores DNA.
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TÆT PÅ,
RESULTATORIENTERET,
INSPIRERENDE
ER, HVAD VI FORVENTER AF
ALLE LEDERE I ALLIANCE+

Lederskab
& ansvar
Et brand er et løfte. Og når vi arbejder ude hos en
kunde, repræsenterer vi ALLIANCE+.
Vi stoler på, at du kan håndtere dette ansvar. Til
gengæld kan du regne med, at vi aldrig overlader
dig til dig selv. Din leder holder tæt kontakt til dig og
arbejder sammen med dig om at sikre, at du har de

redskaber, færdigheder og oplysninger, der er nødvendige for at løse opgaven. Og du kan regne med
feedback på din performance og en åben dialog med
din leder om din personlige udvikling.
Sammen udbreder vi den entusiasme og energi, der
skal til for at gøre en forskel.
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Løbende feedback er en vigtig del af udviklingen
af vores medarbejdere. Du kan hjælpe os ved
at give din feedback eller idéer til din leder og i
vores årlige Employee Engagement Survey. At
give feedback er den eneste måde du kan
påvirke forbedringer.

Glæde
& arbejde
Gode oplevelser gør dig glad. Det er nemmere at give vores
kunder en god oplevelse, hvis du er glad for dit arbejde, og hvis vi
behandler hinanden med respekt og tolerance. Med kollegaer fra
mere end 40 forskellige lande betyder at vi skal have forståelse
og tolerance. Men det gælder ikke for dem, som kombinerer alkohol og stoffer med arbejde. Stofmisbrug er aldrig en privat sag.
Det påvirker kollegaer, kunder og din familie.
Derfor er ingen misbrug, diskrimination, chikane eller vold tilladt
hos ALLIANCE+. Del dine oplevelser hvis du ser noget af dette. Vi
tolererer det ikke, men vi er her for at hjælpe hinanden.
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ALLIANCE+ POLITIKKER OG PROCESSER
ER DOKUMENTERET I +BUSINESS SYSTEM,
VORES ONLINE DRIFTSMANUAL.
VI GENNEMGÅR DEM HVERT ÅR, OG UNDERRETTER
VORES MEDARBEJDERE OM ÆNDRINGERNE.

Regler &
sund fornuft
Når du bevæger dig i trafikken, skal du kende og følge færdselsreglerne. De samme principper gælder
for en arbejdsplads som vores. Vi har mange regler
og retningslinjer i ALLIANCE+, som er vigtige at være
opmærksom på. Som for eksempel hensynet til vores kunder og forretningen. Kvalitets- og miljøkrav.

Kampen mod korruption og udnyttelse af andre.
Og der er meget mere på listen. Du finder alt dette i
+business system, vores online driftsmanual. Men
vores vigtigste regel er altid, at du skal bruge din
sunde fornuft og spørge, hvis du er i tvivl.
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Sikkerhed
frem for alt
Store højder, tunge maskiner, høje temperaturer, skarpe
værktøjer, glatte gulve, kemikalier… vi håndterer og bliver
udsat for mange risici hver dag. Og sikkerhed er vigtigere
end alt andet. Hverken travlhed eller andre former for pres
kan retfærdiggøre sjusk med sikkerheden og miljøkrav.
Vi påtager os ansvaret for at sikre, at vi har et sikkert
arbejdsmiljø. Og du har ansvaret for at huske, at al sikkerhed starter med dig selv.
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Dig
& helheden
Har du nogensinde tænkt over, hvor stor en forskel
dit arbejde gør? Hvordan du påvirker sygefravær,
arbejdsmiljø og glæde for mange mennesker i andre
virksomheder? Hvis du er i tvivl, så se på eleverne,
hotelgæsterne, medarbejderne, tilskuerne og alle
de andre mennesker på de lokationer, vi servicerer.
Læg mærke til deres reaktioner og kropssprog.
Søg øjenkontakt med dem.

Vi har potentiale til at gøre en forskel for
hundredtusinder af dem.
Vi er mere end 3.000 kolleger, der står sammen om
at få det til at ske. Dit arbejde er noget særligt.
Det er meget mere end bare et job - du tilføjer et
plus til vores kunders dag!
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