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Særlige fokusområder:
● Glatførebekæmpelse
● Kontrol af fyr og lyskilder
● Smøre låse og hængsler
● Oprydning inde og ude

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Fremsætning af havemøbler
● Beskæring af træer og buske 

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Løvfaldsbekæmpelse
● Tømning og eftersyn af riste 
● Kontrol af tagrender 
● Sætte havemøbler ind

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Vanding af blomster og bede 
● Hækklipning (Juni og August)
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INDHOLDSFORTEGELSE

MTM SERVICE – WE MAKE IT EASY!
Indledning
Denne tryksag er fremstillet med det formål at fortælle hvem vi er, hvad vi kan tilbyde og hvad vi står for. 
Vi ønsker at fremme gennemsigtigheden og kommunikationen til nye og eksisterende kunder og fortælle om 
vores værdier, kvaliteter og arbejdsprocedurer.

Hvem er vi?
MTM Service tilbyder rengøring, vinduespolering og ejendomsservice for erhverv, stat og kommune på 
hele Sjælland.

MTM Service har sin eksistensberettigelse i kraft af én meget vigtig ting. Vi VIL gøre hverdagen lettere for vores 
kunder. Dette gør vi ved at prioritere dialogen med kunden højt, således at vi altid har en klar forventningsaf-
stemning, hvad enten det drejer sig om rengøring, vinduespolering, ejendomsservice eller fuld Facilityservice.

Vores kunder skal have bedst mulig service og leverance inden for kundens budgetramme. Vi opererer med 
meget kort responstid. Du skal som kunde ikke vente på svar eller levering fra os. Det er igen ud fra devisen om – 
“We make it easy!”

Skal vi også hjælpe jer?
Kontakt os på telefon: 61 28 39 89 eller e-mail: mtm@mtmservice.dk og få en skarp pris på netop jeres opgave. 
I finder os tillige på Facebook, LinkedIn og www.mtmservice.dk.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Adm. direktør, Thomas Rune (t.h.) og Kvalitetsdirektør, Martin Rowland Sørensen (t.v.) 
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www.mtmservice.dk/quality

[SEVEN VALUES]

QUALITY OG VÆRDIER
Kvalitet kan sidestilles med kundetilfredshed, hvilket vi er særdeles bevidste om i MTM Service. Vi vil synliggøre 
vores holdning og forpligtigelse omkring kvalitet, og har derfor udvilket MTM Service eget kvalitetsstemplet: 
”Quality”. 

Quality [Kvalitet]
Quality er kærneværdien, som gennemsyrer MTM Service. Ikke bare i ordets bedste forstand, men også 
hvorledes vi taler og omgås hinanden. Hvordan vi behandler vores kunder, og hvordan vi ønsker vores produkter, 
service og kommunikation skal fremstå. Quality, er det vi stræber efter og altid vil forbedre. Det er der, vi mødes 
med vores kunder. I alt vi gør, og alt vi udstråler. Quality er det, vi vælger.

Trust [Tillid]
Hav tillid til at vi udfører arbejdet efter aftale, i høj kvalitet og til den rigtige pris. Stol på at vores medarbejder er 
klædt på til at klare opgaven, uanset type, størrelse og omfang. Regn med at vi yder en service, der er vores navn 
og rygte værdig.

Transparency [Gennemsigtighed]
Gennemsigtighed for MTM Service er bl.a. at give vores kunder, en let og ubesværet adgang til informationer 
omkring de aftaler, serviceplaner og det arbejde vi udfører. Disse informationer kan tilgås online på MTM Service 
kundeportal (www.mtmservice.dk/kundeportal). Vi arbejder konstant på at give vores kunder større indsigt, og 
fremtiden byder på endnu flere spændende tiltag, som vil gøre det endnu mere interessant at være kunde hos 
MTM Service. 

Versatility [Alsidighed]
Alsidighed og fleksibilitet er egenskaber, vi i forvejen er kendt for. Vi sætter en ære i at tilbyde en bred vifte af 
services med arbejdsudførsel på alle tider på døgnet, samt søn- og helligdage. Vi har en medarbejderstab som 
er særdeles alsidige og klarer enhver opgave indenfor rengøring, vinduespolering og og ejendomsservice.

Humility [Ydmyghed]
Når vi er ydmyg overfor hinanden, er vi åbne og lydhør. Vi skaber den bedste kommunikation gennem gensidig 
åbenhed, respekt og forståelse. For os i MTM Service ser vi ydmyghed som en stor styrke, både når vi agerer in-
ternt i MTM Service og også i høj grad i vores samspil med kunder. Gennem ydmyghed opnår vi en forståelse for 
vores kunders ønsker og behov, og derved en optimal indstilling og mulighed for at imødekomme dette. 

Communication [Kommunikation]
God kommunikation er afgørende for at drive en succesfuld virksomhed med glade kunder. Den første kommu-
nikationen mellem os og kunden er særlig vigtig, så vi kan forventningsafstemme i forhold til ønsker, behov og 
budget. Vi sørger efterfølgende for, at have en åben linje til vores kunde, så evt. tilrettelser og tilføjelser m.v. kan 
foretages hurtigt og smertefrit. Vi prioriterer ligeledes den interne kommunikation i virksomheden højt, så arbej-
det kan koordineres og opgaverne udføres til kundens tilfredshed. 

Reliability [Pålidelighed]
Vi er der når kunderne har brug for os. Vi kommer til aftalt tid og sted, og foretager det arbejde der er aftalt, til 
den pris, som er indgået. 

QUALITY

RELIABILITY

TRUST

HUMILITY

TRANSPARENCY
VERSATILITY

COMMUNICATION
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MILJØET
Ren samvittighed er GODT, miljøbevidsthed er BEDRE
Det miljømæssige aspekt hos MTM Service er en hjørnesten. I vores arbejde anvender vi produkter som enten 
er Svanemærket, eller som har EU’s blomst. Alle vores anlæg er miljøcertificerede, og vi går meget op i korrekt 
dosering, vandspild og medarbejderens oplæring i dette. 

Fokus på energibelastning 
Vi har konstant fokus på at nedsætte energibelastningen i vores arbejdsdag. Eksempelvis har vi reduceret vores 
belysning i virksomheden, hvilket har nedsat forbruget med ca. 65%. Vi benytter kun miljøvenlige vaskemaskiner 
og tørretumblere med lav energi- og vandforbrug samt genbruger overskydende kondensvand i andre dele af 
vores serviceorgan. Vi indkøber lavenergistøvsugere på max. 700 W. Vi benytter udelukkende Laptops i virksom-
heden, frem for stationære computere, og sparer derved op imod 70% i energi belastning. 

Miljørigtig kørsel
Vi planlægger kørsel ned til mindste detalje, så turen bliver kortest mulig og derved mindst belastende for miljø, 
bil og medarbejder. Dette er ikke blot gavnligt for miljøet, men også gevinst for os, da vores biler slides mindre, 
er billigere at vedligeholde og holder længere, som igen er en gevinst for miljøet.

Arbejdsmiljø
Udover at MTM Service overholder arbejdsmiljøloven og andre relevante bestemmelser, ser vi det som en naturlig 
prioritering, at holde fokus på arbejdsmiljøet. Dette gør vi bl.a. gennem uddannelse, udvikling og optimering af 
processer samt indkøb af hjælpemidler og sikkerhedsudstyr. Et godt arbejdsmiljø skaber trygge rammer og glade 
medarbejdere, hvilket giver mulighed for at udvikle sig både menneskeligt og fagligt. Hos MTM Service hænger 
de menneskelige og faglige værdier tæt sammen, vi indbyder derfor den enkelte medarbejder til at tage et fagligt 
ansvar, og udvise respekt over for kunder og kollegaer. 

Digitale arbejdsredskaber
Vi har stor fokus på at gøre arbejdsdagen så nem og problemfri som muligt for vores medarbejdere. Som et led i 
denne proces, optimerer vi kontinuerligt interne systemer og rutiner, hvor end det giver mening. Vi benytter os i 
højere grad af digitale hjælpemidler og online værktøjer, som skræddersys til at dække netop vores behov. Vi er 
derfor med helt fremme, når det kommer til at implementere innovative digitale løsninger i vores branche. 
Vi har eksempelvis lavet MTM Service medarbejderportalen, hvor medarbejdere kan logge ind og finde relavante 
information, sikkerhedsblade og interaktive ugeplaner m.m. 

Fremtiden og digitale arbejdsredskaber
Digitalisering, optimering og effektivisering står højt på dagsordenen både nu og i fremtiden hos MTM Service. Vi 
arbejder konstant på at forbedre vores systemer og gøre dem enklere og smartere. I den nærmeste fremtid, vil vi 
bl.a. give medarbejderen mulighed for at ”stemple ind” digitalt, ude i hver enkel virksomhed ved brug af QR-kode 
og medfølgende Tablet. Endvidere vil medarbejderen kunne se alle sine arbejdsopgaver og detaljer samt historik 
omkring dette. Vi forventer, at dette vil blive en enorm hjælp for medarbejderen i det daglige. 

Disse systemer gør endvidere, at det bliver endnu nemmere at være kunde i MTM Service. Vi arbejder på at give 
vores kunder mere og mere indsigt i den service, vi yder dem. Lige pt. kan kunder logge ind på deres egen side 
i MTM Servicekundeportalen og se relevant information, finde kontaktoplysninger, serviceplan, quick-kontakt og 
det tildelte servicepersonale.
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KVALITETSSIKRING
Ren samvittighed er GODT, Kvalitetssikring er BEDRE
Kvalitetssikring er afgørende for at sikre en høj og ensartet kvalitet i arbejdsgang og produkt. Kvalitetssikringen 
udføres som en kontinuerlig proces, og inkluderer bl.a. kundetilbagemeldinger, kvalitetskontrol, analyse og 
statistisk evaluering af indkomne data. Resultatet af denne evaluering giver en fantastisk mulighed, for at 
optimere kvalitet, arbejdsgang og service for hver enkelt kunde og for hele området generelt.

Hvorfor sikre kvaliteten?
Overordnet set, er kvalitetssikring et spørgsmål om kundetilfredshed og merværdi. Vi skal levere en høj og stabil 
kvalitet i en gnidningsfri og problemløs arbejdsgang. Derved skal kunden, kun investere et minimum af egen tid, 
så denne kan fokusere på egne projekter. Det skaber endvidere både tryghed og ro, når vi kan kommunikere 
det gyldne overblik og have styr på alle opgavens faser. 

MTM Service’s slogan er ”WE MAKE IT EASY”, og disse ord er nøje valgt. Vi er vi bevidste omkring sikring af kvalitet 
og kundetilfredshed, og har udarbejdet en procedure, som gør det nemt, sikkert og overskueligt at være kunde.

Kvalitetssikring procedure:
1. Møde med kunde og forventningsafstemning aftales og kontrakt underskrives.
2. Serviceplan udarbejdes, så kunde og medarbejder kan se serviceplan (online på MTM Service kundeportal) 
3. Interaktiv ugeplan på MTM Service medarbejderportal - opdateres løbende af ledere og medarbejdere.
4. Medarbejderens egenkontrol, udføres efter hver opgaves afslutning.
5. Servicekontrollant foretager kvalitetskontrol på MTM Service kontrol app, inkl. tekst og fotodokumentation.
6. Daglig evaluering af arbejdsgang, samt tilretning og udbedring af evt. fejl og mangler.
7. Ugentligt driftsmøde og evaluering af kontrolrapporter, statistikker og kundetilfredshed.

Interaktiv Kontrol App
Udover medarbejderens egenkontrol, vil en kvalitetskontrollant udføre kontrol, for at sikre at kvalitet og udførsel 
er foretaget i overensstemmelse med kunden og serviceplanen. Formålet med kontrollen er endvidere at indsamle 
kontroldata, som vil indgå i virksomhedens interne statistik og benyttes som evalueringsværktøj. 

Interaktive ugeplaner – så er der tjek på opgaverne
Hver uge udfærdiger vi ugeplaner for hver afdeling, som uploades til MTM Service medarbejderportal. Disse kan 
efterfølgende tilgås af både ledere og medarbejdere. Ugeplanerne er opslået på 2 centralt placeret infoskærme i 
virksomheden, hvor alle kan følge med i ”slagets gang”.  Derved kan vi sikre, at arbejdet udføres som planlagt. 

Kundens egen side på MTM Portalen
Som en del af kvalitetssikringen opretter vi en kundeside til vores kunder på MTM Service Kundeportal på nettet. 
Her kan vores kunder få et hurtigt overblik og kontakt til deres kontaktperson.

Vores kvalitetsdirektør har styr på det
For at leve op til vores og ikke mindst kundernes ønske om høj kvalitet og service, har vi udpeget Martin Rowland 
Sørensen til rollen som kvalitetsdirektør i MTM Service. Martin skal først og fremmest sørge for at kvalitet og kun-
detilfredsheden altid er i top. Derudover tager han sig af kontakt til vores kunder, og sikre at alt forløber korrekt.

Fremtiden
Vi fortsætter med at udvikle vores kvalitetssikring og har mange spændende tiltag på tegnebrættet. Vi vil gøre 
det ENDNU nemmere og mere gennemsigtigt for vores kunder, at få overblik i de services vi udfører, samt indblik 
i statistikker og analyser der udtrækkes på virksomhedens kvalitetskontrol.

Kvalitet og kundetilfredshed

Digital kvalitetskontrol 

Medarbejder ugeplan 
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Særlige fokusområder:
● Sne, slud og is fjernes
● Udvendige vinduer holdes fri for salt
● Pæne vinduer i julen
● Rengøring efter julepynt og nytår

Særlige fokusområder:
● I forb. med forårsrengøring
● Støv fjernes indvendigt
● Pollen afrenses
● Insekt bekæmpes

Særlige fokusområder:
● Regn og blæst 
● Vinduer bliver hurtigere beskidte
● Pæne vinduer op til jul
● Klargøring til vinter og frost

Særlige fokusområder:
● Pæne vinduer til solrige sommerdage
● Vinduespolering i sommerferien
● i forbindelse med hovedrengøring

Vinduespolering er et kardinalpunkt i MTM Service. Vi har markedets bedste levering inden for området, 
og ingen opgave for stor eller for lille. Alle vores vinduespudsere er uddannet i at føre lift og gondol. 

I MTM Service har vi egen lift, som kan udføre opgaver i op til 24 meters højde. Vi har endvidere 
rentvandsanlæg, som benytter ultra rent vand uden klor til en perfekt polering. 

Levering til tiden, til en skarp pris.

VINDUESPOLERING

ÅRSHJUL
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● Kontrol af tagrender 
● Sætte havemøbler ind

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Vanding af blomster og bede 
● Hækklipning (Juni og August)
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Særlige fokusområder:
● Glatførebekæmpelse
● Kontrol af fyr og lyskilder
● Smøre låse og hængsler
● Oprydning inde og ude

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Fremsætning af havemøbler
● Beskæring af træer og buske 

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Løvfaldsbekæmpelse
● Tømning og eftersyn af riste 
● Kontrol af tagrender 
● Sætte havemøbler ind

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Vanding af blomster og bede 
● Hækklipning (Juni og August)
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Særlige fokusområder:
● Glatførebekæmpelse
● Kontrol af fyr og lyskilder
● Smøre låse og hængsler
● Oprydning inde og ude

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Fremsætning af havemøbler
● Beskæring af træer og buske 

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Løvfaldsbekæmpelse
● Tømning og eftersyn af riste 
● Kontrol af tagrender 
● Sætte havemøbler ind

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Vanding af blomster og bede 
● Hækklipning (Juni og August)

Vi yder kvalitetsbevidst ejendomsservice. Uanset om der er tale om en enkeltstående opgaveløsning 
med f.eks. grønne arealer, trappevask, rengøring eller vi skræddersyr en samlet pakke hvor alt indgår. 
Vi sørger for rettidig og omhyggelig levering og vores medarbejdere er nøje udvalgte, samt besidder 

højt uddannelsesniveau. Vores 24 timers døgnservice garanterer, at du som kunde 
altid er dækket, også hvis uheldet skulle være ude.
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Særlige fokusområder:
● Tidskrævende rengørning pga. julepynt
● Gulve og indgangspartier
● Hyppig måtteskift

Særlige fokusområder:
● Dybdegående gulvbehandling
● Fjernelse af støv
● Fjernelse af spindelvæv
● Allergi forbyggende rengøring 

Særlige fokusområder:
● Hygiejne (sygdoms forbyggende)
● Vask af gulve og indgangspartier
● Dybdegående gulvbehandling
● Hyppig måtteskift

Særlige fokusområder:
● Hovedrengøring i ferieperioden
● Aftøring af udefrakommende støv 
● Rengøring af- og efter insekter

Rengøring er en tillidssag, hvor det handler om at levere varen hver eneste dag. 
I MTM Service har vi et højt teknisk niveau. Vi ved hvilke produkter, vi skal benytte til hvilke overflader. 
Vi arbejder kontinuerligt på at være på forkant med teknologien, hvilket har stor betydning for at opnå 

den bedste opgaveløsning. Vores produkter er nøje udvalgt gennem afprøvning af markedets mest 
relevante produkter. Vi har egen serie af produkter og forbrugsvarer – tillige under markedspris. 

RENGØRING

ÅRSHJUL



VINTER      
 

 
 

 
 

 
 FO

R
Å

R
 

 
 

 
 

   
 

     SOMMER     
 

 
 

   
   

   
 E

FT
E

R
Å

R
  

Særlige fokusområder:
● Glatførebekæmpelse
● Kontrol af fyr og lyskilder
● Smøre låse og hængsler
● Oprydning inde og ude

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Fremsætning af havemøbler
● Beskæring af træer og buske 

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Løvfaldsbekæmpelse
● Tømning og eftersyn af riste 
● Kontrol af tagrender 
● Sætte havemøbler ind

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Vanding af blomster og bede 
● Hækklipning (Juni og August)
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SUPPLY
Kvalitetsprodukter til skarpe priser
Få en fast aftale, så kommer vi ud i jeres virksomhed og opfylder forbrugsvarer løbende - så snart der er behov. 
Hvis vi i forvejen servicerer jeres virksomhed med rengøring, kan vi tilbyde Supply til en ekstra fordelagtig pris.
Kontakt os for en pris. 

MTM Service har egen serie af produkter og forbrugsvarer, som vi stolt lægger navn og ry til. 
Derved kan vi altid stå inde for pris, kvalitet og funktion.

Herunder eksempler på vores populære produkter:  

Toiletpapir
Vi lagerfører toiletpapir i professionel kvalitet til dispenser og holder.
Føres i forskellige kvaliteter, luksus og genbrug i 3 eller 2 lag. 
Leveret i pakker med 8 stk. 

Papirhåndklæder
Vi lagerfører papirhåndklæder til dispensere i V-fold. 
Føres i forskellige kvaliteter, luksus og genbrug, 2 lags. 
Leveres i pakker med 150 stk.

Jumbo toiletruller
Vi lagerfører 2 lags Jumbo toiletpapir i professionel kvalitet op til 360 meter. 
Føres i forskellige kvaliteter, luksus og genbrug.
Leveret i pakker med 6 stk.

Køkkenruller
Vi tilbyder køkkenruller i professionel kvalitet. 
Med Prægning af ark for bedre fylde og sugeevne. 
Leveres i pakker med 2 stk.

Sæbe
Flydende sæbe i pumpestation eller til opfyldning i dispenser. 
Med duft og Aloe Vera, som bevarer hudens fugtighedsbalance. 
PH-værdi på 5,5. 

Sprit
Håndgele til daglig desinfektion af hænder (ethanolbaseret 85%).
Med effektiv og hurtig bakterie- og svampedræbende effekt. 
Leveres i pumpestation eller til opfyldning i dispenser.
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Særlige fokusområder:
● Glatførebekæmpelse
● Kontrol af fyr og lyskilder
● Smøre låse og hængsler
● Oprydning inde og ude

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Fremsætning af havemøbler
● Beskæring af træer og buske 

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Løvfaldsbekæmpelse
● Tømning og eftersyn af riste 
● Kontrol af tagrender 
● Sætte havemøbler ind

Særlige fokusområder:
● Græsslåning og kantskæring
● Ukrudtsbekæmpelse
● Vanding af blomster og bede 
● Hækklipning (Juni og August)
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MTM Service ApS
Gammel Holstedvej 24, 4700 Næstved

Tlf.: 61 28 39 89 - E-mail: mtm@mtmservice.dk

www.mtmservice.dk

*Quality er værdien, som gennemsyrer MTM Service ApS. 
Ikke bare i ordets bedste forstand, men også hvorledes vi taler og omgås hinanden. 

Hvordan vi behandler vores kunder, og hvordan vi ønsker vores produkter, service og kommunikation skal fremstå.

Quality, er det vi stræber efter og altid vil forbedre. Det er der, vi mødes med vores kunder. 
I alt vi gør, og alt vi udstråler. Quality er det, vi vælger.

www.mtmservice.dk/quality

[SEVEN VALUES*]

QUALITY

RELIABILITY

TRUST

HUMILITY

TRANSPARENCY
VERSATILITY

COMMUNICATION


