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PROFESSIONALS IN
CLEANING SERVICES
In PROFiCS herkent men de typische
Twentse eigenschappen die net die

Elke organisatie en elk pand heeft een
eigen, unieke identiteit. Wij zijn van

meerwaarde leveren die van groot
belang zijn voor de samenwerking met

mening dat facilitaire dienstverlening
vakwerk is dat wordt afgestemd op deze

onze klanten: inleven in de wensen van
de klant, de juiste keuzes maken in

identiteit. Dit betekent geen standaard
schoonmaakprogramma, maar een

schoonmaakmethodieken, flexibele
opstelling, keuzemogelijkheden
aanbieden, leveren van kwaliteit, een

overeenkomst op maat gemaakt voor u.

uitstekende service en het nakomen van

maar vooral mét u. Hierom werken wij

afspraken. Deze eigenschappen maken
PROFiCS uniek als facilitair

met overeenkomsten voor onbepaalde
tijd zonder opzegtermijn. Dit houdt ons

dienstverlener, wat leidt tot waardevol

alert op het tijdig en regelmatig

partnership.

controleren, signaleren en reageren op
vragen en opmerkingen van
opdrachtgevers en medewerkers.

PROFiCS wil niet alleen vóór u werken,
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PROFICS STAAT VOOR
SCHOON VAKWERK
Facilitaire dienstverlening is mensenwerk.
PROFiCS heeft daarom medewerkers in
dienst voor de dagelijkse werkzaamheden
en een groep specialisten, allen in het
bezit zijn van diverse vakdiploma's, het
VCA-diploma en het diploma BHV.

PROFiCS werkt met een gezonde dosis

De medewerkers van PROFiCS staan
centraal in de organisatie, zij zijn tenslotte
de belangrijkste schakel in onze
samenwerking! Door de medewerkers
verantwoordelijk te maken denken zij mee
in het werkproces en is de betrokkenheid
en tevredenheid van hen groter. Hierdoor

en wordt er extra hygiënisch gewerkt.

voelen de medewerkers zich verbonden
met zowel uw organisatie, als met

zorg voor onze medewerkers is verzuim
nihil. Zo staat PROFiCS ten alle tijden

PROFiCS als werkgever.

Twentse nuchterheid als het gaat om de
werkmethoden en werkt hierom volgens
het microvezel concept in combinatie
met minder milieubelastende
schoonmaakmiddelen. Dit voorkomt
onnodig gebruik van reinigingsmiddelen

Voor specialistische schoonmaak
gebruiken wij geavanceerde machines en
materialen om effectief en efficiënt te
kunnen werken. Door de ergonomisch
verantwoorde manier van werken en de

garant voor schoon vakwerk!
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LATEN WE
SAMENWERKEN
PROFiCS staat voor u klaar als betrouwbare
partner in business. Wanneer u voor ons
kiest kunt u vertrouwen op een vakkundig
team dat ervoor zorgt dat uw werkomgeving
in blinkende conditie is.
Wij staan voor hoge kwaliteit schoonmaak
en denken met u mee, monitoren en
verbeteren onze dienstverlening
voortdurend. Dit kan ook, gezien de
eigenaar van PROFiCS uw directe
contactpersoon is. Hierdoor kan er snel
worden geschakeld wanneer iets nog beter
kan.
Bij PROFiCS geen concessies, nare
verrassingen of onverwachte facturen, maar
duidelijke afspraken, oprechte
betrokkenheid en een hoog serviceniveau.

PROFiCS wordt ook graag úw partner in
business. Wij brengen uw vragen en
verwachtingen graag voor u in kaart om zo
tot een heldere oplossing te komen.
U kunt, uiteraard geheel vrijblijvend, contact
met PROFiCS opnemen om de
mogelijkheden te bespreken.
PROFICS SCHOONMAAKORGANISATIE B.V.
INDUSTRIESTRAAT 8 | 7622 AV BORNE
BERT OUDE LANSINK | 06-54 35 45 26

