Ennakoivaa ja
vastuullista
kiinteistöpalvelua

ISS palveluksessasi!
ISS Palvelut on Suomen johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys.

Tuotamme asiakkaillemme kokonaispalveluratkaisuja, jotka muodostuvat
kiinteistön ylläpito-, siivous-, ravintola- ja turvallisuuspalveluista sekä
näihin liittyvistä tukipalveluista.

Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista.

8 000

Vastuullisuus ja eettisyys ovat tärkeimpiä arvojamme,
ja työturvallisuuden lisäksi kiinnitämme paljon huomiota
yhdenvertaisuuteen. Lisäksi haluamme, että osaajamme
luovat meillä pitkiä ja mielekkäitä uria.
Meillä voi työskennellä kymmenissä erilaisissa ammateissa.
Olemme panostaneet henkilökunnan kehitysmahdollisuuksiin ja jokaisen työntekijämme koulutukseen ja osaamiseen.
Kymmenet osaajamme suorittavat työn ohessa korkeakoulutasoisen insinööriohjelman.

400 000
kansainvälistä
kollegaa

ammattilaista
Suomessa

135

työnimikettä

Kiinteistön
ylläpitopalvelut
Tehokkuus, ennakoiva palvelu ja ripeä reagointi ovat toimintamme
ytimessä. Pystymme myös toteuttamaan laajapohjaista
osaamista vaativia isoja projekteja.
Kiinteistön ylläpitopalveluihimme kuuluvat kiinteistöhuolto,

ISS:n Kiinteistön

tekniset palvelut, tilamuutospalvelut sekä erilaiset projektit.

ylläpidon alueellinen

Olemme vahva ja jatkuvasti kehittyvä kiinteistöalan osaaja,

kattavuus

mikä näkyy sekä asiakkaiden että henkilökunnan tyytyväisyytenä.
Hyvä johtaminen on tärkeä osa ISS:läisyyttä – olipa kyse sitten
tiimin, asiakkuuden, projektin tai oman työn johtamisesta.
Kehittyneet digitaaliset työkalumme tehostavat viestintäämme ja
tekevät työstä sujuvaa sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta. Toiminnanohjausjärjestelmämme on kattava, reaali-

Kiinteistöhuolto ja tekniset palvelut

aikainen tiedolla johtaminen on kiinteistön ylläpitopalveluis-

Tekniset palvelut

samme arkipäivää.

Toimivan turvallisuuskulttuurin ansiosta kiinteistön ylläpitopalvelut
-liiketoimintayksikön LTIF-luku vuodelta 2019 on 3,5.

Teknisten palvelujen
asiantuntija
Kiinteistötekniikan asiantuntemuksemme ansiosta
kykenemme tarjoamaan kokonaisvaltaista palvelua.
Tuotamme kiinteistöjen teknisiä huoltopalveluja ja korjauspalveluja sekä toteutamme uudistamisprojekteja. Tekniset
palvelumme toteuttaa tarpeen mukaiset ennakkohuollot,

Teknisten palvelujemme kattavuus:

nopeat vikakorjaukset sekä järjestelmien ja tilojen moderni-

• Sähkötekniikka

soinnin. Yhdessä kiinteistöhuollon kanssa varmistamme

• Kylmätekniikka

kiinteistöjen laadukkaan toiminnan, hyvät käyttöolosuhteet

• Paloturvallisuus

ja tehokkaan energiankäytön.

• Rakennusautomaatio
• LVV-tekniikka

Tunnemme asiakkaamme. Molemminpuolinen luottamus

• IV-tekniikka

johtaa kokonaisvaltaisempaan palvelukokonaisuuteen,

• Kiinteistökorjaus

joka hyödyttää molempia osapuolia. Jatkuvan kehittämi-

• Tietoliikennetekniikka

semme perustana on kannattava kasvu, jonka ansioista

• Energianhallintakeskus ja

voimme investoida asiakkuuksiimme ja henkilöstömme

kiinteistövalvomo 24/7

hyvinvointiin.

www.rexel.fi

Kaikkiin kohteisiin soveltuvat ratkaisut
Rexel Finland Oy tuo sähköalan tuotteet ja palvelut ammattilaisille - ihmiseltä ihmiselle. Olemme lähellä ja saatavilla 24/7.
Myymälämme ja asiantuntevat myyjämme palvelevat sinua ympäri Suomen.
Rexel on helppo ja luotettava kumppani asioida kaikissa tilanteissa. Laaja valikoimamme tuotteita, innovatiivisia palveluita sekä
tehokas ja toimiva logistiikka tekevät arjestasi helpompaa. Asiakassuhteet ovat meille tärkeitä, siksi kuuntelemme,
opimme historiasta ja panostamme tulevaisuuteen. Tervetuloa asioimaan Rexelille – täyden palvelun sähkötukkukauppaasi!

”

Toimimme globaalisesti yhteistyössä ISS:n kanssa seitsemässä
eri maassa. Etsimme yhdessä toimivia ratkaisuja ja saavutamme
tuloksia jatkuvalla kehityksellä sekä yhteistyöllä.
– Timo Raunio, Avainasiakasjohtaja

”

www.lasiliike.fi

Täyden palvelun lasiliike pääkaupunkiseudulla, ole hyvä!
Itä-Helsingin Lasi on tarjonnut lasialan palveluja jo vuodesta 1983. Perinteikäs lasiliike kehittää jatkuvasti uudenlaisia lasitusratkaisuja, jotka muuntuvat kodin ja yritysten tarpeisiin. Tarjoamme huoltopalvelut monipuolisesti kaikkien lasirakenteiden
tarkastuksista kunnossapitoon. Meiltä saat muun muassa: terassi- ja parvekelasien asennukset ja huollot, keittiöiden
lasitukset sekä saunojen lasitukset.Tervetuloa käymään uusitussa myymälässämme Tulppatiellä ja tutustumaan myyntinäyttelyymme arkisin klo 8–17.

”

Tasaisesti kasvava ammattilaisten joukko taitaa lasitusalan tarpeet
laidasta laitaan. Olemme palveluksessanne 24/7!

”
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www.fristads.com

FRISTADS pukee ammattilaiset parhaaseen suorituskykyyn

”

Fristadsin laajasta valikoimasta on löytynyt meidän työntekijöille
haastaviin olosuhteisiin sopivat työvaatteet. Yhteistyö on ollut
tiivistä ja kehitämme mallistoa jatkuvasti.

”

• www.jssuomi.fi

Työvaatteet ovat osa DNA:tamme. Fristadsilla työvaatesuunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjät ja halu tarjota heille
täydellisesti toimiva asukokonaisuus. Kun vaadit mukavaa, turvallista ja säänkestävää työvaatetta, löydät Fristadsilta
laadukkaat työvaatteet päästä varpaisiin, monille eri ammattialoille.

