Rengøring får
mere central rolle

ANNONCE

Ikast Avis på

Coronakrisen har sat fokus på betydningen af rengøring. Det mærker en af landsdelens største
private aktører, ABJ Rengøring i Ikast
AF JETTE AAES

ABJ Rengøring har været godt
rundt i flere hjørner, før virksomheden
havnede på Industrivej i Ikast.
Her er det i dag Tommy Møller, der
står for driften af det, hans forældre
grundlagde i Herning tilbage i 1973. Fra
Herning rykkede rengøringsselskabet
en periode til Grønland, vendte i 1980
retur til først Herning siden Sunds, inden valget i 2007 faldt på Ikast.
Herfra er ABJ Rengøring videreudviklet i dag at tilbyde en række forskellige ydelser såsom rengøring til
private, til erhverv og via kommuner
praktisk hjælp til borgere. Dertil kommer områder som vinduespudsning,
facility services og specialopgaver.
Eksempelvis er det ABJ Rengøring,
der skifter reklameplakaterne i montrerne ved busstoppesteder i et område
fra Ikast og hele vejen til Aalborg.
Størst ikke lig med bedst
Med knap 70 medarbejdere og mere
end 7.000 kunder - store som små -

således vokset til en af landsdelens
største privatejede rengøringsselskaber.
- Størst er ikke nødvendigvis lig med
bedst. Men vi har flere medarbejdere
med 15 års anciennitet, og den stabilitet bidrager til vores generelle fokus
på at levere den service og kvalitet,
hver enkelt kunde efterspørger, siger
Tommy Møller.
Konceptet handler også om samarbejde og ikke mindst kommunikation, understreger virksomhedens
servicechef Daniel Casse:
- Vi har en fri og åben kultur – og
samarbejder bedst med kunder, der
deler det fundament. Det handler om
en flad struktur og om en både åben
og ærlig dialog med kunderne og medarbejderne, siger Daniel Casse.
Glæde smitter
Derfor arbejder det privatejede
rengøringsselskab på trods af størrelsen også på at pleje en familiær
funderet kultur:
- Hvis vores medarbejder på gulvet hos

kunden er glad, så gør hun sit arbejde
godt, og så er kunden glad, lyder logikken fra Tommy Møller.
Sammen glæder de to sig ligeså over
den netværksbaserede tilgang til at
drive virksomhed i Ikast, som også
er fundamentet i erhvervsnetværket
Vores Ikast, hvor ABJ Rengøring er
glad og tilfreds medlem.
- Der er en tendens til at holde sammen, bakke op og netværke på den
positive måde i Ikast. Det mærkede vi
straks, vi meldte os ind. Vi blev kontaktet af et andet medlem, straks efter
vores indmeldelse, der foreslog, at vi
tog en snak om, hvad vi kunne bruge
hinanden til. Vi samarbejder stadig
i dag. Alene her på Industrivej er vi
også otte virksomheder, der på kryds
og tværs bidrager til hinandens virksomheder. Jeg vil hellere være del af
stærke netværk end drive virksomhed
på en smart adresse i et flot og fancy
domicil, siger Tommy Møller.
Corona ændrer erhvervslivet
Han erkender, at coronavirus har

givet helt nye udsigter for det danske
erhvervsliv. Også for hans virksomhed. Rengøring er således et område,
der nu har fået en langt mere central
rolle i dagligdagen hos mange kunder.
- Mange kunder indser den langsigtede værdi i at sikre et rent miljø. Det
betyder, at deres medarbejdere undgår
sygdom. Så vi har fået en række ekstra

opgaver, og vi oplever også tilgang af
nye kunder hver uge. Men på vores
side investerer vi også i ekstra udstyr
som mundbind, visirer og så er prisen
på desinfektionssprit strøget i vejret.
Men vi skal passe godt på både vores
medarbejdere og vores kunder, så det
ansvar påtager vi os gerne, siger Tommy Møller.
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