
More 
than a job

F A C I L I T Y  S O L U T I O N S  F O R  
A N D  B Y  P E O P L E  W H O  C A R E
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“HVEM SOM HELST 
KAN VASKE GULV ELLER 
SKRELLE POTETER …” 

Kanskje har du opplevd lignende for-
dommer om renhold, kantinedrift og 
andre typer tjenester? 

Dem av oss som arbeider med slike 
tjenester til daglig vet at det kreves mye 
av oss. Vi må ha kunnskap, og ikke minst 
gode holdninger for å kunne drive godt.

Dette er bakgrunnen til at vi har skrevet 
denne boken. Den handler om holdnin-
gene som knytter oss sammen og gjør 
at vi skiller oss ut. 

Det er en historie om hvordan vi legger 
et pluss til kundenes dag. Vi holder løf-
tene våre. Vi fokuserer på bærekraft. Vi 
er tilgjengelige og fleksible for endringer 
ved behov. Vi søker kontinuerlig måter å 
forbedre oss på. 

Denne boken er ikke stor nok til å for-
telle hele historien og gi deg alle svar. 
Men når du har lest den, vet du litt mere 
om hvorfor vi eksisterer og hvordan vi 
driver selskapet. Du får i tillegg innsikt 
i hvordan vi som arbeider i ALLIANCE+ 
spiller en viktig rolle i historien vår og 
i de kapitlene som skal skrives i årene 
som kommer.

Velkommen til ALLIANCE+.
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Facility solutions  
for and by people  
who care.

Vårt  
Formål
Hvorfor er vi her – og hva er meningen bak alt sammen?  
Er du ute etter svaret på livets store spørsmål, må du nok lete 
andre steder, men i denne boken får du i det minste svaret på 
hvorfor ALLIANCE+ eksisterer. 

Facility Solutions, for and by people who care
Dette er formålet vårt og meningen bak er enkel: Vi eksisterer 
fordi vi brenner for å utgjøre en forskjell for kundene våre – 
kundene som kjenner igjen denne forskjellen når de ser den, 
som brenner like mye som oss for kvalitet og miljø, og som vet 
hva som er forskjellen mellom god og dårlig service. 



Hva vil det si å utgjøre en forskjell? 

Når en bedrift eller en kommune kjøper tjenester 
av oss, betaler de kanskje pr. kvadratmeter, eller pr. 
time de benytter tjenestene våre. Dette beskriver 
arbeidet vårt i tall og er en standardisert måte å 
måle arbeidet vårt på.

Samtidig handler servicetjenester om mennesker. 
Vi snakker ikke om standardisering når det gjelder 
mennesker, for vi er alle unike. Vi har alle opplevd å 

se resultatet av at noen har lagt inn ekstra inn-
sats og levert mer enn det som er forventet. Hos 
ALLIANCE+ kaller vi det "gi dagen din et pluss". Det 
handler om at våre ansatte er dedikerte. De går til 
arbeidet med en tanke om å overskride forventnin-
ger og skape opplevelser. Standarden er noe vi lever 
opp til. Gode opplevelser er det vi skaper for våre 
kunder og for hverandre. 

Har du kjent på forskjellen?

Standarden 
& forskjellen

 9



Hvert år gjennomfører vi en 
Kundeundersøkelse for å sikre at vi 
holder løftene våre. Vi utarbeider 
også Kundeplaner for å sikre at  
vi holder oss nær kundene, og 
for å hjelpe dem med å utvikle 
sine egne bedrifter
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Kundene våre er det viktigste vi har. De betaler oss for at vi skal hjelpe dem hver eneste 
dag. Vi har til og med gitt dem et løfte – løftet om at vi tar ansvar for å levere tjenester 
som er tilpasset deres behov. Takket være oss kan de bruke sin energi på å holde det 
samme løftet overfor sine kunder. 

 Løfter  
& ansvar



Gi dagen din   
et pluss

GI DAGEN DIN ET PLUSS 
+ BÆREKRAFTIGE FACILITY TJENESTER 
+ EN FAST KONTAKTPERSON 
+ HØY FLEKSIBILITET 
+ FORPLIKTENDE PARTNERSKAP
= BEKYMRINGSFRITT
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Når vi gir et løfte til våre kunder, bør løftet ikke bare 
oppfylle deres grunnleggende behov, men også 
skape en fordel for dem og være annerledes enn 
våre konkurrenter.

Vi legger til et pluss på dagen til kunden. Vi leverer 
løsninger med fokus på bærekraft og miljøbeskyt-
telse. Vi sørger for at kunden har et enkelt kon-
taktpunkt og at vi er tilgjengelige når de trenger 

oss. Vi viser en høy grad av fleksibilitet slik at vi kan 
justere når kundenes behov oppstår eller endres. Vi 
bygger partnerskap med våre kunder gjennom tillit, 
åpen og ærlig dialog og ved kontinuerlig å se etter 
forbedringer. Kunden vår skal ikke bekymre seg for 
noe. De kan være sikre på å ha ro i sjelen med 
ALLIANCE + som sin partner.



DEDIKERT 
NYTENKENDE 

AMBISIØS  
DNA-ET I ALLIANCE+
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På samme måte som DNA-et vårt, sier verdiene våre mye om hvem vi er – både om 
forskjellene mellom oss og det vi har til felles. I ALLIANCE+ har vi mer enn tusen 
forskjellige arbeidssteder, men bare ett sett verdier. Felles verdier er nettopp det som 
gjør oss sterke og unike.

Vi har disse tre verdiene: Vi er Dedikert når det gjelder å ta ansvar og holde det vi lover. 
Vi er Nytenkende gjennom at vi kontinuerlig prøver ut nye løsninger og muligheter til 
å forbedre oss. I tillegg er vi Ambisiøse og engasjert i å levere gode resultater. Det er 
vårt DNA.

Verdier  
& DNA



En merkevare er et løfte. Når vi arbeider hos kunden,  
fremstår vi som representanter for ALLIANCE+. 

Vi stoler på at du tar dette ansvaret på alvor. Til 
gjengjeld kan du stole på at du aldri skal oppleve 
å være alene. Lederen din vil ha tett kontakt med 
deg, og arbeide sammen med deg for å sikre at du 
har de verktøyene, ferdighetene og opplysningene 

du trenger for å lykkes. Du kan også regne med å 
få tilbakemeldinger på den jobben du gjør, og at du 
kan ha åpen dialog med lederen om din personlige 
utvikling. 

Sammen sprer vi den entusiasmen og energien som 
kreves for å utgjøre en forskjell. 

Lederskap 
& ansvarTETT PÅ,  

RESULTATORIENTERT,  
INSPIRERENDE
DET FORVENTER VI AV  
ALLE LEDERE I ALLIANCE+
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Løpende tilbakemeldinger er en viktig del av ut-
viklingen av våre ansatte. Du kan hjelpe oss ved å 
gi dine egne tilbakemeldinger eller ideer direkte 
til lederen din og i vår årlige medarbeider- 
engasjementsundersøkelse. Å gi oss 
tilbakemelding er en god måte å presse 
på for forbedring eller endring.

Gode opplevelser løfter humøret. Det er lettere å gi kundene våre 
de gode opplevelsene hvis du liker jobben din og vi behandler hve-
randre med respekt og toleranse.

Å ha kolleger fra mer enn 40 land betyr at vi alle må være både 
forståelsesfulle og tolerante. Men det gjelder ikke noen som tror 
alkohol og narkotika kombineres med arbeid. Rusmisbruk er aldri 
en privat sak. Det påvirker kolleger, kunder og familien din.

Så ingen overgrep, diskriminering, trakassering eller vold hos 
ALLIANCE +. Del dine erfaringer åpent hvis du ser noe av dette. Vi 
tolerere det ikke, men vi er her for å hjelpe hverandre.

Glede  
& arbeid
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Hvis du er ute i trafikken må du både kunne og følge 
trafikkreglene. Det samme prinsippet gjelder på 
en arbeidsplass som vår. Vi har mange regler og 
retningslinjer i ALLIANCE+ som er viktige å følge. 
For eksempel må vi ta hensyn til kundene våre og 
forretningene deres, og til kvalitets- og  

miljøkrav. Vi må i tillegg ta kampen mot korrupsjon 
og menneskehandel på alvor. Du finner alt dette i 
+business system, vår online driftshåndbok. Listen 
er mye lengre enn dette, men vår viktigste regel er å 
alltid bruke sunn fornuft og spørre hvis man er i tvil. 

Regler &  
sunn fornuft

ALLIANCE + POLICYER OG PROSESSER 

ER DOKUMENTERT I +BUSINESS SYSTEM, 

VÅR ONLINE DRIFTSHÅNDBOK. 

VI GJENNOMGÅR DEM HVERT ÅR OG SØRGER 

FOR Å VARSLE DE ANSATTE OM ENDRINGER.
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Store høyder, tunge maskiner, høye temperaturer, skar-
pe verktøy, glatte gulv, kjemikalier … Vi håndterer mange 
risikoer hver eneste dag. Ingenting er viktigere for oss enn 
sikkerhet. Verken stress eller press skal føre til at vi lemper 
på sikkerhet og miljøkrav.

Vi tar ansvar for å sikre at vi har et trygt arbeidsmiljø.  
Du har ansvaret for å huske at denne sikkerheten  
begynner med deg.

Sikkerhet  
først



Har du noen gang tenkt over hva du bidrar med 
gjennom arbeidet ditt? Hvordan kan du påvirke 
sykefravær, arbeidsmiljøet og gleden til mange 
mennesker i andre selskaper?  Hvis du er i tvil, kan 
du bare se på alle studenter, hotellgjester, ansat-
te, publikummere og alle andre som får nytte av 
tjenestene dine. Se på hvordan de reagerer, og på 
kroppsspråket deres. Få øyekontakt med dem. 

Vi har det potensialet som skal til for å utgjøre en 
forskjell for hundretusenvis av dem.

Sammen er vi mer enn 3000 kolleger som står sam-
men for å oppnå nettopp dette. Arbeidet ditt betyr 
mye for mange. Det er mer enn bare en jobb - du 
legger et pluss til kundenes dag!

Deg i  
det store bildet
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