„BarutRen har været mit hjertebarn, siden jeg
besluttede mig for at starte virksomheden i 2005.
Jeg begyndte alene, kun med kost og spand og
en meget klar vision“
– Ihsan Barut, ejer af BarutRen

RENGØRING
Med øje og hjerte

Tilfredshed i top

Fleksibilitet

Ren logik

Det betyder meget, om
der er rent, når du møder
på arbejde. Mangelfuld
rengøring irriterer og
smitter af på dine med
arbejderes motivation og
sundhed, så derfor skal
rengøringen være 100
procent i orden.

Selvom det langt fra er
en selvfølge i branchen,
så garanterer vi total
pålidelighed og stor
fleksibilitet.

Det er ganske enkelt:
Når man har gode
arbejdsvilkår og en chef,
der interesserer sig for,
hvordan man udfører sit
arbejde, så er man lige
en tand mere omhyggelig
med det.

Det ved vi hos BarutRen,
og derfor gør vi lidt mere
end andre rengørings
firmaer for at sikre, at
vores kunder er tilfredse.
Månedlige kvalitetstjek og
en løbende dialog med
kunden sørger for, at
tilfredsheden forbliver i top.

Det betyder også, at vi
omgående retter op på
det, hvis der skulle være
noget, der ikke lever
op til dine krav. Det er
mennesker, der gør rent,
så vi kan selvfølgelig
også begå fejl – det
vigtigste er, hvordan man
håndterer dem.

Vi har da også flere gange
oplevet, at vores kunder
er blevet så tilfredse med
vores medarbejdere, at
de selv har ansat dem.

De bedste vilkår

Rengøring kan være
hårdt fysisk arbejde, og
derfor lægger BarutRen
meget vægt på, at
medarbejderne ikke
bliver slidt ned. Det er for
eksempel grunden til, at
alle ansatte i BarutRen
er på deltid. Lønnen
og andre grundvilkår
er blandt de bedste i
branchen, og det er en af
grundene til, at BarutRen
efterhånden har mange
medarbejdere, der har
været i firmaet i årevis.

TRE GRUNDE TIL AT VÆLGE BARUTREN
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Du får garanti for en god og grundig
opstart. Vi investerer i langvarige
kundeforhold, og derfor gør vi meget
ud af at komme godt fra start.

Du får en fast medarbejder
tilknyttet. Det giver tryghed og
effektivitet, at din rengøring bliver
udført af én, som kender huset.

Vi kommer på regelmæssige
kontrolbesøg for at sikre, at
kvaliteten er høj, og at du er tilfreds.
Den løbende opfølgning gør det
også muligt for os at omstille os
hurtigt, hvis dit behov ændrer sig.

RENOMMÉ

Tilfredse kunder og glade
medarbejdere er vores drivkraft
KUNDERNE

MEDARBEJDERNE

Stefanshjemmet

„Jeg har arbejdet hos BarutRen siden 2005, og jeg er
stadig glad for det. Ihsan tager sig altid tid til at hjælpe
og forklare, hvis der er noget, jeg er i tvivl om, og det er
meget vigtigt for mig. Jeg kan godt lide, at jeg selv har
indflydelse på mit arbejde, og jeg er meget tilfreds med
min løn, så jeg bliver her sikkert mange år endnu.“

„På Stefanshjemmet har vi en forventning om, at de folk,
der kommer her i huset, kan indgå i et tæt samarbejde
med både personale og beboere. For på den ene
side er der selvfølgelig den primære opgave – nemlig
rengøringen – men man skal også kunne tackle at
arbejde et sted, hvor der altid er mennesker, og hvor
man er inde i folks hjem. Vi har med andre ord ikke brug
for rengøringspersonale, der „bare“ gør rent – vi har en
forventning om, at de stopper op på deres vej rundt,
hvis de møder en beboer, der har brug for en hjælpende
hånd. Det lever Ihsans folk i høj grad op til.“
– Lars Vorre, souschef
Dansk Revision A/S

„Vi har gennem årene haft tilknyttet en del
rengøringsfirmaer, og ret beset er servicen stort set
den samme. Og så alligevel ikke – siden vi lavede en
aftale med BarutRen, er der langt færre medarbejdere,
der klager over rengøringen. Det har stor værdi for mig,
at jeg ikke skal bruge tid på at kontrollere det arbejde,
der bliver lavet. Det skal bare fungere gnidningsfrit, og
hvis der er det mindste, skal jeg vide, at jeg bare kan
ringe, og så vil det blive ordnet med det samme. Det
ved jeg med BarutRen. Samtidig sætter vi pris på den
fleksibilitet, de kan tilbyde. I perioder har vi meget travlt
og arbejder længere end normalt, og så har vi brug for,
at rengøringsfolkene kommer på andre tidspunkter. I de
tilfælde sadler de bare om efter vores behov.“
– Morten Olsen, adm. direktør
Globen Flakket

„Som restauratør er jeg afhængig af, at rengøringsfolke
ne møder hver dag og aldrig springer over, hvor gær
det er lavest. BarutRen leverer varen til ug med kryds og
slange, og i modsætning til andre rengøringsvirksomhe
der falder de ikke af på den med tiden. Niveauet er højt,
og det forbliver højt.“
– Børge Nyeland, indehaver

– Abdullo T. Orifjonov
„BarutRen sørger altid for, at de redskaber, vi arbejder
med, er nye og 100 procent i orden – det er vigtigt, hvis
man vil undgå at blive slidt op af rengøring. Og det er
ikke kun det fysiske arbejdsmiljø, som BarutRen går op i.
Der er en tryg stemning, hvor man ikke er bange for at gå
til direktøren med noget, og det sætter jeg pris på. Jeg
har været i andre rengøringsfirmaer, og det er bestemt
ikke en selvfølge.“
– Diana Rieder

Facility Solutions

Vinduespudsning
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Ejendomsservice

Erhvervsrengøring

Supply Service

VI GØR DET HÅRDE
ARBEJDE FOR DIG
✓ SUPPLY SERVICE

✓ GENEREL RENGØRING

✓ UDENDØRS VEDLIGEHOLD

✓ ERHVERVSRENGØRING

✓ PERSIENNERENS

✓ PLEJE AF PLANTER

✓ EJENDOMSSERVICE

✓ GARDINRENS

✓ GRÆSSLÅNING

✓ LINNED- OG MÅTTESERVICE

✓ EDB-RENS

✓ FJERNELSE AF GRAFFITI

✓ KANTINESERVICE

✓ TRAPPEVASK

✓ VICEVÆRTSSERVICE

✓ VINDUESPUDSNING

✓ SNERYDNING
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