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Tarja Jantunen
toimitusjohtaja
Palvelun sydämestä asiakkaille oikeat palveluratkaisut.

Asiakkaiden odotukset laadukkaasta palvelusta vaihtelevat. Siksi teemme työtämme luovasti, aloitteellisesti ja
asiakkaitamme arvostaen. Laadukas ja yksilöity tukipalvelu tukee asiakkaan omaa ydintoimintaa. Tiivis yhteistyö
asiakkaan kanssa luo myös perustan luottamukselliselle
liiketoimintasuhteelle.
Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut on aidosti maakunnallinen yritys, jonka tarjoamia palveluja on toteuttamassa erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Vakituisesta
henkilöstöstämme 98 % on suorittanut vähintään alan
perustutkinnon (4/2018). Ennakoimme tulevaisuuden
ammatillisia vaatimuksia ja koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti.

Työterveyden suomalainen osaaja

Hyvinvoiva työntekijä – helmi työnantajalle
www.tyoterveyswellamo.fi

HUOLTOLIIKE HEIKKI LAINE OY
puh. 040 049 1226
huoltopa.laine@phnet.fi

OLEMME KOTIMAINEN,

ASIAKASLÄHTÖISYYS
on arvoistamme ykkönen,
ja työskentelemme joka
päivä asiakkaan parhaaksi.
Tyytyväiset asiakkaat
turvaavat myös meidän
tulevaisuutemme.

maakunnallinen ja paikallinen
toimija! Meillä on merkittävä
työllistävä vaikutus. Kehitymme ja
menestymme yhdessä ja luomme
paikallista hyvinvointia.

YHTEISÖLLISYYS

on in, sillä yhdessä
olemme aidosti enemmän!
Kohtelemme työtovereita,
asiakkaita ja yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti,
vastuullisesti ja suvaitsevasti.

TAVOITTEENAMME

LUOTETTAVUUS

luo pohjan kaikelle
toiminnallemme.
Sekä asiakkaamme että
työyhteisömme voivat luottaa
siihen, että työprosessimme
ovat varmoja, toimivia ja
takuulla luotettavia.

on luoda asiakkaillemme
puhdas, viihtyisä ja
turvallinen ympäristö.
Teemme monipuolista ryhmätyötä
yli 330 asiakaskohteessa
Lahden ja lähikuntien
alueella.

Hei

tunnollinen ja motivoitunut täysi-ikäinen!

TULE MEILLE TÖIHIN!
Tarjoamme

LAITOSHUOLTO- JA
PUHDISTUSPALVELUISSA

eripituisia sijaisuuksia.

AVAINTESin mukaan palkattua kokoaikaista
päivä- ja vuorotyötä on tarjolla sekä Lahdessa
että ympäristökunnissa.
Oppisopimuskoulutuksen kautta voit saada
meiltä myös vakinaisen työpaikan.

TYÖSSÄ SEN OPPII PARHAITEN
Sanna Kallinen opiskelee Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa oppisopimuksella toimitilahuoltajaksi. Sanna
on työskennellyt vuosia ulkomailla ja havainnut siellä, ettei
esimerkiksi kahvilasiivouksia tehty tarpeeksi hyvin. Myös
kouluttautumismahdollisuudet olivat huonot, joten Sanna
suuntasi takaisin Suomeen.
Työ Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalveluissa on ollut mielekästä. Päiväkodissa työskentelevän Sannan täydellisyyteen
pyrkivä luonne on omiaan takaamaan lapsille puhtaan ja
turvallisen kehittymisympäristön. Myös oppisopimuksen
käytännönläheisyys ja tehokas tapa oppia useita hyödyllisiä
taitoja nopeasti on sopinut Sannalle.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin kerromme lisää!

Päijät-Hämeen Laitoshuoltopalvelut Oy

Suomen parasta prosessi- ja johtamisosaamista
Systemaattisesti sydämellä
TM

Business Excellence Finland on Suomen suurin
Lean Six Sigma -konsultointitalo.
Autamme asiakkaitamme eri toimialoilla tekemään asiat
laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
www.erinomainen.fi

• www.jssuomi.fi
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