Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας
➢ H Elegant Facilities Services συστάθηκε από έμπειρους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στο χώρο αρκετά χρόνια με μεγάλη επιτυχία, με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών
στον τομέα διαχείρισης εγκαταστάσεων (Facilities Management Services).
➢ Η δέσμευσή μας στη παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών έχει επιτρέψει στην
Εταιρεία μας να εισέλθει δυναμικά κι επιτυχημένα στον συγκεκριμένο επιχειρηματικό τομέα.
➢ Η επιτυχία μας οφείλεται στο έμπειρο και συνεχώς εκπαιδευόμενο προσωπικό μας και την
ικανότητά μας να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών
των πελατών μας.
➢ Το Όραμά μας είναι η Elegant Facilities Services να αποτελεί την πρώτη επιλογή στην
παροχή υπηρεσιών, βασιζόμενη στην ποιότητα, ακεραιότητα, προοπτική και φήμη μας.
➢ Στόχος της Elegant Facilities Services είναι η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας,
καλύπτοντας αξιόπιστα τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας, παρέχοντας
ουσιαστικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, μέσω της τεχνικής υποδομής και της συνεχούς
εφαρμογής και βελτίωσης του συστήματος ποιότητας.

Το Δυναμικό μας
Η Διοίκηση της Elegant Facilities Services έχει αναγνωρίσει ότι ο ουσιαστικότερος παράγοντας
για την επίτευξη των στόχων της Εταιρείας αλλά και για την συνεχή ανάπτυξη της είναι το
ανθρώπινο δυναμικό της.
Η Εταιρεία μας παραμείνει προσηλωμένη στην ανάπτυξη των εργαζομένων, τη δημιουργία και
υλοποίηση κινήτρων ανάπτυξης, την δημιουργία ίσων ευκαιριών απασχόλησης και την ασφάλεια
κατά την διάρκεια της εργασίας.
Επιδιώκουμε να παρέχουμε όλους τους απαραίτητους πόρους και εργαλεία με στόχο την ατομική
και εταιρική επιτυχία:
✓ Διασφαλίζοντας ότι οι σωστοί άνθρωποι είναι στην κατάλληλη θέση εργασίας
✓ Αναπτύσσοντας μια ισχυρή διοικητική ομάδα
✓ Ενισχύοντας την ανάπτυξη ταλέντων και δημιουργώντας τα κατάλληλα κίνητρα κι εταιρική
κουλτούρα
✓ Καθιερώνοντας εργασιακή νοοτροπία βασιζόμενη στην απόδοση.

Οι Υπηρεσίες μας
➢ Καθαριότητα
➢ Hotel Housekeeping
➢ Τεχνική Υποστήριξη
➢ Φύλαξη
➢ Ανακαινίσεις – Επισκευές Κτιρίων
➢ Καθαρισμός Yachts - Sailing boats
➢ Συντήρηση & Καλλωπισμός Κήπων
➢ Υπηρεσίες Διάθεσης Προσωπικού
➢ Catering
➢ Καθαρισμός Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων
➢ Καθαρισμός Όψεων - Graffity
➢ Καθαρισμός Οροφών (Αεραγωγών – Φωτιστικών)
➢ Κρυσταλλοποιήσεις Μαρμάρων
➢ Πλύσιμο Μοκετών, Περσίδων & Κουρτινών
➢ Τοποθέτηση Παρκετίνης σε Πλαστικά Δάπεδα
➢ Αδιαβροχοποίηση Υφασμάτινων Επίπλων & Μοκετών
➢ Προληπτικές & Διορθωτικές Ενέργειες

Hotel Housekeeping
Η Elegant Facilities Services προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε ξενοδοχεία
σε όλη την Ελλάδα με εξειδικευμένο προσωπικό.

Στόχοι μας:
η παροχή άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού
η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού
ευελιξία με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη
συνεχής προσπάθεια αύξησης της παραγωγικότητας
συνεχής προσπάθεια μείωσης του κόστους χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα παροχής
της υπηρεσίας
➢ δυνατότητα άμεσης εύρεσης προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων όπως: καθαρισμός,
εστίαση, τεχνικούς, οδηγούς κλπ.
➢
➢
➢
➢
➢

Καθαρισμός Yachts- Sailing Boats
Η Elegant Facilities Services παρέχοντας συνολικές και ολοκληρωμένες λύσεις, έχει αποκτήσει
σημαντική εμπειρία στην καθαριότητα σκαφών χρησιμοποιώντας άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
και επαγγελματικό εξοπλισμό αναλαμβάνοντας την καθαριότητα και περιποίηση των πολυτελών
σκαφών και των διάφορων χώρων τους, όπως:

➢
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Εξωτερικούς & εσωτερικούς χώρους
Κάθετες επιφάνειες
Δυσπρόσιτους χώρους
Μικρούς χώρους με εμπόδια
Υγειονομικούς χώρους (εστίασης, wc)
Υφάσματα & δέρματα κάθε είδους

Catering
H Elegant Facilities Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Catering χρησιμοποιώντας
εγκαταστάσεις πλήρως πιστοποιημένες υγειονομικά με μεγάλη ποικιλία από προϊόντα και
υπηρεσίες και μια αξιόλογη ομάδα συνεργατών που εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα των
κορυφαίων και σημαντικότερων κοινωνικών και επαγγελματικών σας γεγονότων καθώς
επίσης και τη διαχείριση μονάδων εστίασης σε επαγγελματικούς χώρους.

Συντήρηση & Καλλωπισμός Κήπων
Η Elegant Facilities Services παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις αναλαμβάνει τη συντήρηση κήπων,
χώρων πρασίνου επαγγελματικών & βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πάρκων, roof gardens,
καλλωπιστικών φυτών σε γραφεία και καταστήματα και γενικότερα έργων πρασίνου μικρής ή
μεγάλης κλίμακας.
Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
➢
➢
➢
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Αρχιτεκτονική Μελέτη Χώρων
Εκπόνηση Μελέτης
Επιλογή & Προμήθεια Φυτών
Προμήθεια & Τοποθέτηση Δικτύου Άρδευσης
Συντήρηση Φυτών Εσωτερικού Χώρου
Συντήρηση Χώρων Πρασίνου Εξωτερικού Χώρου

Τεχνική Υποστήριξη
➢ Προληπτική & Διορθωτική Συντήρηση/Διόρθωση
Βλαβών
➢ ΗΜ Εργασίες
➢ Υδραυλικά – Ύδρευση, Αποχέτευση & Όμβρια
Δίκτυα
➢ Φωτισμός (εσωτερικός και εξωτερικός)
➢ Μεγαφωνικά συστήματα
➢ Συστήματα ασφαλείας
➢ Συστήματα Access Control
➢ Σύστημα CCTV

Φύλαξη
Η Elegant Facilities Services προσφέρει ένα ευρύ φάσμα
υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας και της φύλαξης
του προσωπικού και των εγκαταστάσεων τους
Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφάλειας είναι:
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Στατικές Φυλάξεις
Φύλακες Υποδοχής
Περιπολούμενες Φυλάξεις (Patrol)
Διαχείριση CCTV
Ασφάλεια Εκδηλώσεων
Κέντρο λήψης Σημάτων
Εγκατάσταση και Συντήρηση Συστημάτων Ασφαλείας

Υπηρεσίες Διάθεσης Προσωπικού
Η Elegant Facilities Services κατανοώντας αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των επιχειρήσεων είναι
σε θέση να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες επιχειρησιακές λύσεις στον τομέα του
ανθρωπίνου δυναμικού
Ενδεικτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:
➢
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Μελέτη, Ανάλυση & Καταγραφή των Αναγκών του Πελάτη
Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Εκπαίδευση & Ανάπτυξη υπαλλήλων
Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού
Συστήματα διαχείρισης Ανθρωπίνου δυναμικού & Ωρομέτρησης
Outsourcing Payroll

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

Κεντρικά
Γραφεία

Παπανικολή 56-58
Χαλάνδρι, 152 32
Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 6800060
Email:

info@elegant-fs.gr

Website:

www.elegant-fs.gr

Πιστοποιήσεις
Η Εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη με τα παρακάτω:
➢
➢
➢

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
BS OHSAS 180001:2008

Η Εταιρεία μας εφαρμόζει διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου
για τη διαχείριση των συμβάσεων της, προκειμένου
να διατηρήσει την παραγωγικότητα και να συνεχίσει
τη βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που
προσφέρει στους πελάτες της.

