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Forestil dig, at du nemt og problemfrit kan finde din nye 
rengøringsassistent, kantinemedarbejder eller lignende, uden selv at 
skulle varetage ansvaret for ansættelsen. Og tænk, hvis du tilligemed 
kunne være sikret god kvalitet i arbejdet fra dygtige fagpersoner.

Det er det scenarie, vi tilbyder vores kunder i samarbejdet om at finde 
de bedste vikar- og rekrutteringsløsninger. Da vi udelukkende ansæt-
ter de mest erfarne og kompetente folk fra branchen, er vi i stand til at 
tilbyde den bedste kvalitet og hurtige løsninger.

Vores konsulent Laura siger: “Det at kunne være med til at opretholde 
et godt forhold mellem vores kunder og Kandidaterne, og sikre at alle 
bliver tilfredse med samarbejdet, er nok i virkeligheden det, som moti-
verer mig mest”.

I samarbejde med os får du: 
    En personlig konsulent med god erfaring inden for branchen
    Kompetente kandidater med hurtig opstart
    Kvalitetsbevidste og fleksible løsninger, som er skræddersyet til din
    virksomhed

    
Uanset hvor i Danmark du mangler mandskab, er vi kvalificerede til at 
dække området. Vores konsulenter har suverænt kendskab til det 
lokale erhvervsliv og arbejdsmarked og ved derfor, hvad der rører sig 
nær dig.

Læs mere om, hvad Kandidaterne kan gøre for dig i forhold til at finde 
kompetente kandidater inden for kantine og rengøring på næste side.

Introduktion Branche -
Kantine og rengøring

Kantine
Vi ved, at gode kulinariske oplevelser skabes af kompetente med-
arbejdere, og vi sender derfor kun de bedste kandidater, som er 
kvalificerede i et køkken, ud til vores kunder.

Vi tilbyder vores service til mange forskellige virksomheder og er 
derfor i stand til at sende folk ud til mange typer af miljøer - lige fra 
erhvervs- og kontormiljøer til restauration.

Bliver vi kontaktet med en hastesag, er der ikke langt fra samtale til 
handling. Din personlige konsulent bliver sat på sagen med det 
samme og kan via vores database og netværk hurtigt ska�e kvali-
ficerede kandidater til dig.  

Hos os slækker vi ikke på kvaliteten af vores arbejde, og derfor 
fokuserer vi på kun at ansætte de bedste inden for branchen. Vores 
medarbejdere er erfarne fagfolk med ekspertise inden for området.

Rengøring
Vi fokuserer altid på at finde folk, som yder kvalitetsrengøring og 
stiller krav til vores ansatte, og det skaber gode resultater. Vores 
rengøringsfolk kan få alt til at skinne, ligegyldigt om de skal rengø-
re erhvervsmiljøer, private boliger eller yde rengøring efter hånd-
værkere og meget mere.

Vi ved, at udbud og efterspørgsel er meget svingende, og vi er 
derfor blevet eksperter i at tilbyde fleksible løsninger, så du hurtigt 
kan få den arbejdskraft, som du mangler til dine rengøringsopga-
ver. Det gælder uanset, om du har behov for en enkelt kandidat 
eller mange hænder til at tage fat i en kortere eller længere perio-
de.

Kantineassistent 

Kok

Smørrebrøds-assistent

Køkkenassistent 

Køkkenleder

Rengørings-assistent

Opvasker

Faglært i køkken

Indkøber for kantine og
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