Kundbemötande
FÖR DIG SOM ÄR VÅR ENTREPRENÖR

Vår vision

Det bästa
boendet

Hej, du viktiga
entreprenör!

Du betyder mycket för att vi ska kunna underhålla och
utveckla våra fastigheter på bästa möjliga sätt. Ett uppdrag
åt Ängelholmshem innebär att du arbetar i våra hyresfastigheter och att du går in i våra hyresgästers privata hem.
Eftersom hyresgästerna är våra kunder vill vi försäkra oss
om att du alltid bemöter dem med respekt och beter dig
som den gästande besökare du faktiskt är.
I ditt uppdrag för oss representerar du såväl ditt eget
företag som Ängelholmshem. För att båda våra varumärken
ska kunna växa på ett positivt sätt har vi ställt samman
några rubriker för takt och ton. Inget märkvärdigt, men
väl så viktiga. Meningen är att alla som jobbar i vårt namn
ska följa dem. Är det något du undrar över är du självklart
välkommen att höra av dig.

Det här bör du tänka
på inför ditt uppdrag

Lämna information

Rådgör med beställaren på Ängelholmshem om hur ditt arbete ska informeras
till hyresgästen. Information som delas
ut ska vara prydligt och tydligt uppställd. Den ska alltid vara försedd med
logotyper och kontaktuppgifter till både
Ängelholmshem och det företag som du
representerar. Handskriven information
får inte förekomma.

Avtala tid och
respektera den

Kontakta hyresgästen och avtala tid, i
god tid. Kom på avtalad tid och var noga
med att meddela eventuella förseningar.
Ha respekt för att hyresgästen håller sig
hemma för din skull och kanske rent av
tagit ledigt från jobbet.

Lägenhetsnycklar

Tubnyckeln finns hos kvartersvärdarna
som du måste kontakta och boka tid
med innan du kommer och kvitterar ut
nyckeln.

Parkera på anvisad plats

Ta reda på vilka regler som gäller för
biltrafik och parkering i det aktuella bostadsområdet. Dessa regler gäller även
för dig. För av- och pålastning är det ofta
tillåtet att köra fram till entrén, därefter
ska bilen flyttas till avsedd parkering.

Rökfritt

Ängelholmshem har en policy om rökfri
arbetstid för sina anställda. Rökning är
inte heller tillåten i anslutning till arbetsplatsen, det vill säga bolagets fastigheter
(hela tomten). Personal hos entreprenör
samt personal hos eventuell underentreprenör som utför uppdrag åt Ängelholmshem, ska respektera denna policy och inte
röka vid arbeten inom Ängelholmshem
fastigheter. Detta gäller vid arbeten både
inom- och utomhus.

” HÅLL AVTALADE
TIDER – RING HYRESGÄSTEN SNARAST VID
FÖRSENING ELLER
ÄNDRING. ”

Om någon är hemma
•
•
•
•
•
•

Hälsa och presentera dig med
namn och företag.
Berätta vad ärendet gäller.

Bär din namnbricka väl synlig.

Ha giltig legitimation tillgänglig
(ID06).
Var alltid vänlig och trevlig.

Var personlig, men inte privat.

Smutsa inte ner

•

Var korrekt klädd och uppträd
professionellt.

•

Håll rent – undvik att smutsa ner.

•
•
•

Ta av skorna eller ta på fungerande
och hela skoskydd.
Fråga om lov – om du behöver
använda toaletten, öppna ett
fönster, etc.

Vistas enbart i den del av lägenheten där du arbetar.

Våra värdeord:

öppenhet,
omtanke &
handlingskraft

Lyssna vänligt och
professionellt

En viktig uppgift för alla som är på uppdrag inom Ängelholmshem är att vara
lugn, trevlig och professionell, även om
hyresgästen skulle vara irriterad eller negativ. Det kan finnas skäl till irritationen.
Var positiv och tappa inte tålamodet. Tala
alltid väl om både Ängelholmshem och
ditt eget företag. Var aldrig kränkande
och prata aldrig vidare om hyresgästen
med andra.

Ligg steget före
och var ärlig

Var snabb men noggrann. Skaffa så
mycket information som möjligt i förväg.
Försök ta reda på svaren innan frågorna
ställs. Lova aldrig mer än du kan hålla!
Om arbetet tar längre tid än planerat,
reservdelar måste införskaffas eller
något annat inträffar som påverkar den
överenskomna tiden, måste du meddela
detta snarast. Ge alltid en ärlig förklaring
till varför arbetet inte kan utföras inom
utlovad tid.

” GLÖM INTE ATT DU
ÄR GÄST I NÅGONS
HEM NÄR DU UTFÖR
DITT ARBETE . ”

Om kunden har en
annan uppfattning

Det kan hända att hyresgästen ifrågasätter ditt uppdrag och hur det bör utföras. Starta aldrig en diskussion om
detta. Kontakta istället beställaren för
direktiv. Om du anser att arbetsordern
är felaktig, säg det till beställaren, inte
till hyresgästen.

Städa efter dig

Arbetet är inte klart förrän du städat
efter dig. Det ingår i dina arbetsuppgifter att städa och ta med det skräp som
samlats under arbetet. Målsättningen är
att det ska vara renare när du går än när
du kom. På så sätt visar du både respekt
för hyresgästen och tar ansvar för dina
arbetsuppgifter.

Lås alltid efter dig

Lås alltid lägenhetsdörren, både när du
är i lägenheten och när du lämnar den.
Återlämna tubnyckeln.

Lämna rapport

Lämna rapport om vad du har gjort till
beställaren och hyresgästen. Informera
Ängelholmshem om eventuella fel och
brister.

Ängelholmshem äger och förvaltar över 3 000 lägenheter
i Ängelholm, Munka-Ljungby, Hjärnarp, Strövelstorp och
Össjö. Ängelholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag
som i huvudsak ägs av Ängelholms kommun.

Tack för
din insats!
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