
ERT KONTOR 
FÖRTJÄNAR                    

HÅLLBAR STÄDNING 
VISA ERA KUNDER ATT NI BIDRAR TILL EN RENARE STAD

EN GOD ARBETSPLATS 
God Service tar ansvar för ett flertal 
servicetjänster vars syfte är att skapa moderna, 
hållbara och effektiva 
arbetsplatser. 

VILKA VI ÄR 
God Service har sedan starten 2009 hjälpt 
företag och privatpersoner med olika 
servicetjänster och uppdrag. Genom smarta 
digitala system är vi marknadsledande i vårt 
uppföljningsarbete i strävan efter 100% 
kundnöjdhet. Vi lämnar ingen kund ohörd eller 
obemärkt. 

HÅLLBAR LOKALVÅRD 
Återkommande kontorsstädning bygger 
liksom andra städuppdrag på förtroende, vilket 
är något som bara kan fås och bibehållas 
genom god kommunikation och ett bra 
resultat. Därför är vi är mycket måna om våra 
kundrelationer och lämnar alltid en garanti på 
alla städningar vi utför. Vår smarta lokalvård är 
kostnadseffektiv och miljövänlig. 

Från transport på el-lådcyklar, till väldoftande 
kontorslokaler städade med miljömärkta 
rengöringsmedel, skapar vi hållbarhet. 

PERSONAL 
Vår personal är navet i vår verksamhet och vår 
verkliga tillgång. Vår personalomsättning är 
mycket låg beroende på att vi har inarbetade 
rekryteringsrutiner och en noggrann 
urvalsprocess. Alla nyanställda genomgår 
städutbildningar och har en handledare med 
sig vid de första uppdragen för att 
kvalitetssäkra städningarna. Vår personal har 
avtalsenliga löner och fulla försäkringar. Vi vet 
att personal som trivs och känner sig trygga 
betyder god service för våra kunder. 

ARBETSLEDNING 
Som kund hos God Service har man också alltid 
en dedikerad arbetsledare. Dessa arbetsledare 
planerar scheman, svarar i telefon och tar hand 
alla inkommande kundärenden. De är länken 
mellan vårt kontor, våra kunder och vår 
personal på fält. 



NÅGRA KUNDER & SAMARBETEN

KONTAKT

APSIS 

Basen i uppdraget är kontorsstädning 5 
dagar i veckan. Apsis har anlitat God Service 
sedan juni 2014 och har under de senaste 
åren vuxit med både personal och ytor. God 
Service har fått möjligheten och förmånen att 
vara med på deras tillväxtresa som deras 
städleverantör. God Service personal är till 
stor del på deras kontor före arbetstid och 
omfattar dagliga kontorsstädningar, ibland 
storstädningar, sophantering etc.

KNOWIT 

Vårt uppdrag innefattar kontorsstädning 5 
dagar i veckan. Knowit har anlitat God 
Service sedan 2011 och har under de 
senaste åren vuxit med både personal och 
ytor. God Service har fått möjligheten och 
förmånen att vara med på deras tillväxtresa 
som deras service- och städleverantör. God 
Service personal är på deras kontor till stor 
del före arbetstid och omfattar dagliga 
kontorsstädningar, putsning av 
kontorsfönster, leverans av engångsartiklar, 
leverans av kaffe, ibland storstädningar, 
sophantering etc.HSB MALMÖ 

God Service förser HSB Malmös privata 
medlemmar med tjänster som faller inom 
RUT-avdraget. Vi är stolta över att God 
Service idag är den enda rekommenderade 
leverantören från HSB Malmö inom 
hemstädning, trädgårdstjänster och 
fönsterputsning. Föreningen har i dag ca 
46.000 medlemmar.

Hållbar städning kostar inte mer, vi sparar ju in på bränslekostnaderna. 

Vänligast,  
Anders Albrektsson 
 
God Service i Sverige AB  
Sallerupsvägen 92 
SE-212 28 Malmö 
Kontoret: +46 (0) 40 266600  
Mobilen:  +46 (0) 734 107 107  
E-mail: anders.albrektsson@godservice.se  
Web: www.godservice.se 
🎥 	Därför har vi marknadens nöjdaste kunder 
Facebook: www.facebook.com/GodService	
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