
Serviceleder søges til vores afdeling for private rengøringskunder 
Vi søger en serviceleder, som kan bidrage til udviklingen af vores services til private kunder.  

C.C. Rengøring er en virksomhed i kraftig vækst. Vi er et landsdækkende firma med over 1.800 faste kunder. Vi 
tilbyder kvalitetsrengøring til private, erhverv, boligforeninger samt det offentlige.  

Vi er en ambitiøs virksomhed i rivende udvikling. Vi har flere udviklingsprocesser i gang herunder vækst af private 
kunder, samt ny teknologisk udvikling, som understøtter vores kvalitet og koncept.  

Vi er i fuld gang med en intern arbejdsproces, hvor vi justerer på procedurer og arbejdsgange og skaber nye 
management-løsninger som sikrer kvalitet og ikke mindst endnu mere arbejdsglæde.  

Vi forestiller os, at du er en selvstændig og kvalitetsbevidst serviceleder, som brænder for at yde god service til de 
private kunder. Du varetager naturligt den daglige koordination og planlægning i tæt samarbejde med medarbejderne. 
Du praktiserer værdibaseret nærværende ledelse og er en mester i at motivere dine medarbejdere, så I sammen kan 
levere det allerbedste til kunderne.  

Dine ansvarsområder vil blandt andet være: 

• Daglig koordinering og planlægning af opgaverne, herunder udlevering af nøgler om morgenen. 
• Kvalitetssikring af udført arbejde og opfølgning i samarbejde med kunder. 
• Kundepleje og onboarding af nye kunder og instruktion af medarbejdere. 
• Tilse at enhver af afdelingens medarbejdere i deres daglige virke fremtræder korrekt i adfærd og påklædning 

over for kunderne. 
• Ansættelse og uddannelse af rengøringspersonale i tæt samarbejde med driftschefen. 
• Bidrage til implementering og eksekvering af vores strategi på området. 

Faglige krav: 

• Flere års erfaring fra servicebranchen. 
• Erfaring fra stilling som serviceleder. 
• Være fortrolig med IT og Office-pakken. 
• Kunne kommunikere, både skriftligt og mundtligt, med både kunder og medarbejdere. 

Vi tilbyder: 

• En spændende og udfordrende hverdag. 
• Frihed med ansvar for selv at tilrettelægge hverdagen. 
• Løn efter kvalifikationer. 
• Der stilles gulpladebil og mobiltelefon til rådighed i arbejdstiden. 

Vores medarbejdere er vores vigtigste ressource til at opnå de bedste resultater. Vi sørger altid for at være nytænkende 
og forbedre vores arbejdsmetoder. Vi har desuden overenskomst og prioriterer vores medarbejders trivsel højt.  

CC-koncernen er en familiedrevet virksomhed. Vi er alle drevet af en fælles entreprenørånd, og omgangstonen er 
kendetegnet ved at være uformel og humoristisk.  

Arbejdstiden er primært i dagtimerne, men aftenarbejde kan forekomme.  
 
Ansøgning: 

Send din ansøgning via "Søg jobbet online" nedenfor. Ansøgningsfrist er d. 18. juni.  

Samtaler afholdes den 22. juni 2021 i Glostrup. Eventuelt 2. samtale afholdes den 25. juni 2021.Du kan forvente, at du 
skal gennemføre en talenttest TT38 mellem 1. og 2. samtale.  

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Driftschef Ida Facius på telefon 2888 1750. 


