Vi nærmer os årets afslutning.
2021 er gået langt over vores forventninger. Vi har aldrig før haft
større efterspørgsel på vikarer. Aldrig har vi sagt nej til så mange
kunder. Det gør ondt, da vi er vant til altid at kunne finde en løsning. Vi har ledt med lys og lygte for at finde gode folk, - og det
er lykkedes langt hen ad vejen, men vi havde alligevel ikke nok
til efterspørgslen.

Vikarmangel er vores udfordring!
Vores udfordring er at finde dygtige vikarer og fastholde dem.
Der er rift om arbejdskraften, og vores vikarer er eftertragtede.
Vores traditionelle ansættelsesforhold overvejes, da vikarerne er
ansat som løsarbejdere, og derfor ikke kan garanteres en fast
indtjening. Det har altid været konceptet for vikararbejde, men
vi skal måske tænke i nye baner.

Uddannelse/kurser
Vi bruger primært AMU-kurser til vores medarbejdere. De mest
brugte kurser er ”Vejen som arbejdsplads”, ”Grønne kurser” og
truckcertifikater.

2021 har været et jubilæumsår

VikarService og Vikanservice
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
22/12-21 til og med 2/1-22
Ved akut behov for vikar
RING 75 21 07 10
Telefonsvarer vil oplyse mobilnummer på vagthavende.

Mange ansatte har haft jubilæum i år, det er vi meget stolte af.
Det betyder jo, at de er glade for deres job i Vikarservice.
Søren Christensen 20 års jubilæum
Knud Kammesgaard 20 års jubilæum
Allan Nielsen 20 års jubilæum
Jens Pedersen 25 års jubilæum
Bodil Henneberg 30 års jubilæum

Fremtiden for Vikarservice
Vi skal tilpasse os efterspørgslen for vikarer i forskellige brancher.
Vores primære kunder i landbruget bliver der færre af. Det betyder, at vi skal omstille os, til at servicere andre brancher, men
stadig fastholde vikarer til landbruget.

Solstrålehistorie
Ved Jens Pedersens jubilæum mødte Doreen & Jens Christiansen op for at gratulere. De havde haft Jens Pedersen uafbrudt i
18 år – det var en fornøjelse at se deres gensynsglæde.

Jens Pedersen 25 års jubilar
blev fejret på Næsbjerghus
Hjertelig Tillykke

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

PASSE KØER OG GRISE – ALLE LANDBRUGSOPGAVER
HJÆLPE MED KLOVBESKÆRING
GRANDÆKKE, KANTKLIPPE, HÆKKLIPNING PÅ KIRKEGÅRDE – ALLE FOREFALDENDE OPGAVER
ARBEJDSMÆND FOR HÅNDVÆRKERE – MURERE, TØMRERE, VVS, ELEKTRIKERE
ARBEJDSMÆND TIL ENTREPRENØRER OG TIL NEDBRYDNING
MONTAGE INDENFOR ALLE BRANCHER
VASK AF BILER
OPGAVER FOR ANLÆGSGARTNERE – GRØNNE OMRÅDER
SÆSONARBEJDE PÅ TØRRESTATION
SÆSONARBEJDE PÅ FODERSTOFFER
FLYTTEOPGAVER
CHAUFFØR
ARBEJDSMÆND TIL RENGØRING AF FACADER, TAGE M.M.

HVIS EN VIRKSOMHED LIGE MANGLER ET PAR EKSTRA HÆNDER, SÅ ER VI KLAR INDENFOR FÅ TIMER.
KUNDERNE BETALER KUN FOR DEN TID VIKARERNE ER DER.

Lønforhandling for 2022
Vi har haft lønforhandling med vikarerne, og de har fået en
mindre lønstigning.
Det betyder, at priserne får en lille justering fra 1. januar
2022.
Lønjusteringer kan vi ikke undgå, og vi vil også gerne tilbyde
fordelagtige vilkår for vores medarbejdere.
Vi vil gerne have, at de bliver hos os i MANGE år. Det betyder meget for vores kunder, at det er de samme vikarer de
kan bestille. Derved spares både tid og penge.
Nye priser er vedlagt.

Vi sørger for ekstra hænder i en travl tid.

Hvorfor bruge Vikarservice?
•

Betal kun for effektiv tid

•

Vikaren møder direkte på arbejdsadressen

•

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

•

Ingen ekstra omkostninger

•

Ingen omkostninger til G-dage, sygedagpenge m.m.

•

Din ”buffer” i en travl hverdag

•

Vikarservice træffes døgnet rundt

•

Du kan bestille online

•

Det er nemt og bekvemt. Ingen forpligtelser

- DIT NETVÆRK I EN TRAVL TID

Rengøring fortsætter som i gamle dage..
Vi har en støt vækst i rengøringsafdelingen. Vores meget trofaste medarbejdere gør, at kunderne bliver hos os i mange
år. Vi kan lide at gøre rent, at gøre en forskel, som betyder
noget for vores kunder. Vi oplever, at nye kunder kommer til,
fordi vi bliver anbefalet af andre. Det er den bedste reklame
vi kan få.

RING 7521 0710
WWW.VIKANSERVICE-VARDEBILLUND.DK

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 for tabt tid.

Nye medarbejdere – en udfordring
ViNU
søger
i perioder
nye medarbejdere, det gør vi primært på
MED
PBS-BETALING

de sociale medier. Der har været en høj succesrate, og vi er
så glade for, at det stadig er muligt at finde kvalificerede og
dygtige nye medarbejdere. Der er rift om arbejdskraften, så vi
skal være gode til at tilbyde vores medarbejdere gode arbejdsforhold. Vi vil gerne have de bliver hos os i mange år.

Corona i Vikanservice
Vi skal stadig forholde os til Corona pandemien. Vi har indarbejdet rutiner, som gør det muligt at være påpasselige hos
kunderne, og samtidig beskytte vores medarbejdere.

Julen er et kæmpe puslespil
Vores medarbejdere vil gerne have lidt fri i juledagene. Kunderne rejser ud på juleferie/julebesøg. Derfor er planlægningen et kæmpe puslespil. Vi vil gerne have besked så hurtig
som muligt, hvis du som kunde, ikke er hjemme i julen.

Jubilarer i 2021
Jytte Olesen 20 års jubilæum
Ida Sørensen og Lilian Mathiassen 15 års jubilæum
Anne Grethe Nielsen 10 års jubilæum

Solstrålehistorie
Vores ældste medarbejder Gerda Kjær er fyldt 80 år, og har
stadig 1 kunde. Det er så flot!!

BETAL VIA BETALINGSSERVICE!
Tilmeld på NETBANK ELLER I BANKEN
Vi modtager ikke kontant betaling
på vores kontor.
Husk at indberette fradrag for
rengøring på Skat.dk

www.vikarservice-varde.dk
Kreditsikring af alle kunder
Vikarservice har aftale med Coface, som kreditsikrer vores kunder. Det betyder, at vi SKAL søge kreditsikring
på ALLE kunder, der bestiller vikar i et omfang, der overstiger kr. 15.000,-. Ved afslag på kreditsikring, beder
vi om forudbetaling eller en bekræftelse på e-mail fra banken, at de står inde for betaling af faktura ved bestilling af vikar. Se forretningsbetingelser på www.vikarservice-varde.dk

Bestyrelse:

Formand
Henning Jespersen
Troesmosevej 15
6800 Varde
mobil 40509403
hbojesp@gmail.com

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

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

Mads Peter Lauridsen
Vilslevvej 16
6771 Gredstedbro
mobil 61463917
madspl@yahoo.dk

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

