Eir Renhold
en del av 4Service

«4 BEDRIFTER BLIR TIL EIR»

Hvem er 4Service
Siden etableringen av 4Service i 2010 har vi
vokst raskt både organisk og gjennom oppkjøp.
Nye selskap har blitt en del av 4Service og
sammen leverer vi enda høyere kvalitet til våre
kunder.
Tjenestene våre leveres gjennom konseptene
4Service Camps, 4Service Offshore, De Tre
Stuer og Eir, og Spor.
Alt vi leverer og gjør skal oppfattes enkelt
og personlig.

4Service kjøper Ren+

Oslo, 7. desember 2016: 4SERVICE har inngått avtale om kjøp av
personalrestaurantselskapet De 3 Stuer og renholdsselskapet Ren
Pluss.

Hvorfor ble det
Eir Renhold er vårt nye navn. ”Eir ” var i Norrøn mytologi
en åsynje (kvinnelig æse som bodde i Åsgard) og gudinne
for legekunsten. Hun blir gjerne sammenlignet med den
greske gudinnen Hygieia, også en gudinne for legekunst
og nevnt som opphavet til begrepet hygiene. «Eir» sitt
navn har senere blitt synonymt med - hjelp, nåde, vern
eller ro, som en tolkning av hennes omsorg for andre og
legevirke.
Det passer godt med 4Service Renhold. Godt renhold og
hygiene er viktig for både helse, trivsel og vern av dine
verdier. Vi ønsker å gjøre dagene deres enklere og bedre,
med godt og personlig renhold, for at dere skal få ro til å
fokusere på andre oppgaver.
…Kort fortalt: Norrønt, lett og huske og det vi klarte å bli
enige om

Hvem er

Utfordringer og fallgruver
• Miste dyktige nøkkelmedarbeidere
• Tro at det du sier blir forstått
• Utydelig
• Undervurdere kulturforskjeller
• Mengden av informasjon som kreves/forventes
• Være for diplomatisk

4SERVICE fortsetter veksten –
kjøper ledende renholdsselskap
4SERVICE har inngått avtale om kjøp av Mint
Renhold («Mint»). Gjennom oppkjøpet styrker
4SERVICE tilstedeværelsen og tilbudet innen
Facility Service, og forsterker den lønnsomme
veksten.
Vi skal beholde suksessgrunnlaget, inkludert
egenarten. Samtidig skal vi tilføre ressurser for
videre utvikling.
INGEN ENDRINGER FOR DE ANSATTE
Ledelsen og samtlige ansatte i Mint blir med
over i 4SERVICE.

Forskjellige kulturer
• Vi er er ikke like selv om vi kommer
fra samme land
• Hvilke kulturer møter du

Suksessoppskriften
• 1+1+1+1=mye mer enn 4
• Utvikling
• Innkjøpsmakt
• Økonomiske muskler
• Huske hvem som leverer servicen

Hvem
•

•

•

•

vi nå?

Det var en spent gjeng fra Kraft Drift som flyttet fra Fetsund
for å jobbe i by'n, og som skulle flytte inn til storfamilien
4Service i begynnelsen av februar. Det var mange spørsmål
som surret rundt i hodene til de enkelte
Det føltes litt som første skoledag eller første dag på en ny
jobb, men med en kjempestor ryggsekk med erfaringer og
stolthet for det vi har oppnådd og erfart i bransjen, og (en
ikke så liten) porsjon ærefrykt for det selskapet vi skulle inn
i.
Nå har vi vært her i en måned og alle skumle tanker er lagt
bak oss. Det er ikke fordi vi tror at jobben blir lett, fordi vi
ser at dere har de samme bransjerelaterte utfordringene
som oss, men fordi alle er så hyggelige og hjelpsomme. Litt
lengre beslutningslinjer enn vi er vant til med en
administrasjon på 7 personer, men alt lar seg løse med litt
tålmodighet!
Vi vil si en ting til dere alle: Tusen takk for at dere har fått
oss til å føle oss så velkomne, og vi gleder oss til å dele
videre muligheter og utfordringer med dere!

