Rengøring som i de gamle dage..
Vi har en støt vækst i rengøringsafdelingen. Vores trofaste
medarbejdere gør VikanService til en foretrukken leverandør af rengøring. Mange finder vej til os, fordi de bliver os
anbefalet af andre. Det er jo den bedste reklame vi kan få.
Vores assistenter sætter en ære i, at kunderne er tilfredse.

Ændringer ved afbud af privat rengøring
Ved afbud senere end 24 timer før aftalt tid, faktureres ½
time. Det gælder ikke fritvalgskunder. Dette er for at kompensere vores medarbejdere for tabt tid.

Licitation og udbud
Det er den nye virkelighed, men vi er tilbageholdende, da
vi ikke ønsker at gå på kompromis med kvalitet og arbejdsforhold for vores medarbejdere. Vi yder høj service til vores
kunder og ønsker at fastholde vores medarbejdere i mange
år. Derfor er vi varsomme med at deltage i udbudsrunder.

Klimapolitik i Vikanservice

VikanService og Vikarservice
ønsker alle kunder en rigtig
glædelig jul med ønsket om et
godt Nytår.
Vi takker for jeres tillid og opbakning og ser frem til et fortsat
godt samarbejde i det nye år.
Kontoret holder lukket fra
23/12-20 til og med 3/1-21
Ved akut behov for hjælp
RING 75 21 07 10
Telefonsvarer vil oplyse mobilnummer på vagthavende.
FØLG OS PÅ FACEBOOK
VIKANSERVICE VARDE-BILLUND

Vi ønsker i Vikanservice at bidrage til beskyttelse af vores
klima. Vi er omhyggelige i vores valg af rengøringsprodukter
og rekvisitter. Vi vælger vores leverandører med omhu.

Corona i Vikanservice
Der har været perioder hvor det mildest talt var kaotisk,
kommunerne aflyste rengøring hos vores fritvalgs borgere,
kunderne var nervøse, turde ikke få besøg, da de var i risikozonen, hvilket er forståeligt. Vi har nu fundet et leje, hvor
hverdagen fungerer. Vi har indarbejdet rutiner, så vi beskytter både kunder og medarbejdere. Sprit, mundbind, visir og
handsker er blevet en del af vores hverdag.
Hvor det er muligt, må kunden ikke opholde sig i samme
rum, som vores assistent, mens der gøres rent. Det er synd,
da den personlige kontakt nedsættes væsentligt. Vi er bare
nødt til at prioritere sikkerheden først.
Vi håber så meget, at denne Corona snart bliver stoppet.

Pia G. Hansen er én af vores trofaste medarbejdere.
”det er vigtigt for mig at give mine kunder en positiv
oplevelse og forskønne deres hverdag” – ”det er lig med
arbejdsglæde for mig”.

HVAD KAN VI HJÆLPE MED?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PRIVAT RENGØRING/HJEMMESERVICE
HOVEDRENGØRING
FLYTTERENGØRING
HÅNDVÆRKERRENGØRING
TRAPPERENGØRING
ERHVERVSRENGØRING (KONTOR, KANTINE, PERSONALERUM M.M.)
RENGØRING AF SKURVOGNE
KANTINESERVICE
LEVERANDØR AF PRAKTISK HJÆLP I VARDE OG BILLUND KOMMUNE
VI KOMMER GERNE UD OG GIVER ET TILBUD PÅ OPGAVER. VI MEDBRINGER
RENGØRINGSREKVISITTER OG MILJØVENLIGE RENGØRINGSMIDLER.

Hvorfor bruge Vikanservice?
•

Samme assistent hver gang

•

Fritvalgskunder kan tilkøbe ekstra tid, der kan købes
ned til 15 minutter ekstra

•

Vores assistenter har en gennemsnitlig anciennitet
på +8 år – derfor har de stor erfaring.

Erhvervsrengøring hitter
Vi oplever en stigende efterspørgsel på erhvervsrengøring. Især rengøring af skurvogne på byggepladser. Mange virksomheder kan ikke overkomme rengøring af skurvogne, og de fleste skurvogne trænger til en ”kærlig
hånd”.
Vi kommer der efter aftale 1-2 gange ugentligt. Medbringer rengøringsrekvisitter og diverse forbrugsstoffer.

•

Vikanservice træffes døgnet rundt

•

Du kan få fast pris eller på timebasis

Det er nemt og bekvemt.

•

Faktura sendes pr. e-mail eller post. Betalingsservice
kan anvendes.

•

Vi vægter service og kvalitet meget højt

Især i disse Coronatider, er det optimalt at højne hygiejnen, også på byggepladser. Det giver også tryghed til
dine medarbejdere.

- DIT NETVÆRK I EN TRAVL TID

2020 - et år vi aldrig glemmer!
Vores verden slog en kolbøtte. Vi har i den grad oplevet hvad
det betyder at leve i en utryg hverdag, miste selvbestemmelse
og frihed.
Coronaen ramte for alvor vores medlemmer i minkbranchen.
Nedlukning af minkbranchen er chokerende og en tragedie for
de mange familier, som har mistet deres passion og levebrød. Vi
føler med alle, og det gør ondt i sjælen at tænke på, hvad der
er sket. Vi håber, at Danmark står sammen om at give disse familier fuld kompensation, og betingelsesløst give dem nye muligheder for at komme videre i deres liv.
Vores vikarer har hjulpet minkavlerne med ekstra hænder til aflivning m.m. Det har været et kapløb med tiden. Sammen har vi
hjulpet hvor vi kunne.

NU MED PBS-BETALING
Bestyrelsen uændret – nye vedtægter

At afholde generalforsamling har været en udfordring i 2020, vi
måtte afholde generalforsamlingen virtuelt. Ændringsforslag til
vedtægter blev godkendt. Nu kan der vælges en person til bestyrelsen, som ikke er selvstændig jordbruger. Det betyder, at
Henning Jespersen blev valgt til at fortsætte som formand.
Vi forventer et acceptabelt resultatet i 2020. Vi har ikke modtaget nogen form for hjælpepakke.
De nye vedtægter kan ses på www.vikarservice-varde.dk

Hvordan finder vi nye vikarer?
Kender nogen, der kender nogen, det er vores opskrift…. Det er
yderst vigtigt med relationer. Vi har i år haft flere unge mennesker ansat, og vi må sige, de faktisk har klaret det ret så flot.
Vi forsøger at headhunte de landmænd, som har valgt at afvikle
deres ejendomme. De er fantastiske medarbejdere, de er meget
populære i det grønne område og hos entreprenørerne.

Nedsat bemanding på Tømrervej
I 2019 ansatte vi en deltidsmedarbejder til markedsføring og vedligehold af hjemmesider m.m. Da Coronakrisen satte ind, valgte
vi at opsige hende. Hun er heldigvis kommet i nyt job. Vi er nu
3,05 fuldtidsansat i administrationen. Vi varetager tilsammen en
omsætning på 18 millioner og 70 ansatte. Det er vist meget
godt.

www.vikarservice-varde.dk

Hvad laver vores vikarer?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passer landbrug
Staldvask
Arbejdsmænd entreprenører
Arbejdsmænd grønne områder
Arbejdsmænd håndværkere
Arbejdsmænd til nedbrydning
Montage
Sæsonarbejde Foderstoffer
Sæsonarbejde Tørrestation
Vask af biler
Haveservice
Arbejde på kirkegårde
Chaufføropgaver
Oprydning og rengøring

Vi har døgnvagt – ved behov for vikar
Ring på 75210710 – eller se på
www.vikarservice-varde.dk

BETAL VIA BETALINGSSERVICE – PBS-nummer 03203115 Deb.gr. 00001
Tilmeld på NETBANK, I BANKEN ELLER PÅ www.vikanservice-vardebillund.dk
Vi modtager ikke kontant betaling
på vores kontor.
Husk at indberette fradrag for
rengøring på Skat.dk

Bestyrelse:

Formand
Henning Jespersen
Roustvej 131
6818 Årre
mobil 40509403
hbo@jesp.com

Steen Rasmussen
Tranbjergvej 20
6800 Varde
75267115
mobil 29621407
steenjul@stofanet.dk

Percy Aas Nissen
Læborg Kirkevej 15
6600 Vejen
75368018
mobil 27211364
d.p.nissen@mail.tele.dk

Jan Bolding
Roustvej 127
6818 Årre
75169146
mobil 40169146
janbolding127@gmail.com

Henning Knudsen
Hillerupengvej 7
6760 Ribe
75431495
mobil 20471495
vagge@privat.dk

Administration: email@vikarservice.net

Leder Vikarservice
Bodil Henneberg
bodil@vikarservice.net

Leder Vikanservice
Anne Metha Thastrup
annemetha@vikanservice.dk

Kontorets åbningstider – ellers døgnvagt på
telefon
Varde – Tømrervej 7:
Mandag – Torsdag 8.00 – 15.00
Fredag
8.00 – 12.00
Billund – Majsmarken 1:
Efter aftale

7521 0710
7660 2320

Vikarkonsulent
Marianne Thomsen
marianne@vikarservice.net

Administrativ medarbejder
Sanne Nørgaard Nielsen
sanne@vikarservice.net

