REN GARANTI
I Danske Service arbejder vi for ordnede
forhold i servicebranchen. Derfor har vi Ren
Garanti, som er de normer, vi arbejder ud fra.
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ORDNEDE FORHOLD
Vi har en klar skillelinje mellem sort og hvidt arbejde, og vi
er bannerførere for ordentlige vilkår og forhold. Derfor
arbejder vores medlemmer også på dansk overenskomst.

PROFESSIONEL OPFØRSEL
Vi møder hinanden og vores kunder med respekt og
troværdighed. Det kræver en professionel tilgang til vores
arbejde – og vi forventer det samme af vores medlemmer.
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KVALITET
Faglig stolthed er en værdi i sig selv, og vi ønsker at fremme
den faglige kvalitet, vores medlemmer hver dag arbejder for.

ØKONOMISK ANSVARLIGHED
Danske Service prioriterer, at vores medlemmer forstår, at
økonomisk ansvarlighed også handler om tillid og
troværdighed til branchen som helhed.
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RART OG RUMMELIGT ARBEJDSMILJØ
Et godt arbejdsmiljø betyder, at vi har hinandens ryg, også
når det brænder på. Vi forventer, at vores medlemmer er
garanter for et rart arbejdsmiljø.

RESPEKT FOR MILJØET
Vi respekterer miljøet, og vi prioriterer den grønne
dagsorden, korrekt sortering og respekt for naturen.
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ANSVARLIG LEVERANDØRSTYRING
Vi går op i, at medlemmerne har tjek på
leverandørkæderne og arbejder ansvarligt med deres
leverandører, så vi undgår brodne kar.

UDDANNELSE AF MEDARBEJDERE
Vi prioriterer at levere den bedste service. Derfor er det
også en kerneværdi, at vi sammen uddanner
medarbejderne til at blive endnu dygtigere.

9

KOLLEGIAL ADFÆRD
Vi skal alle være her, og det kræver respekt, tillid og
samarbejde på tværs.

FAIR KONKURRENCE
Vi spiller alle ud fra samme regelsæt. Det kræver, at der er
lige konkurrence i branchen. Det fremmer motivationen,
fællesskabet og arbejdsglæden.
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Kunderne har brug for sikkerhed, når de vælger, hvem de
gør forretning med. ”Ren Garanti” er et synligt bevis for at
vores medlemmer står for kvalitet og ordnede forhold
DANIELLE HANSEN, FORMAND FOR DANSKE SERVICE
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