
Velkommen til 
ProfilService A/S

I ProfilService A/S vil vi gerne gøre en forskel i servicebranchen. 

En forskel, du lægger mærke til. For os handler det om at 

levere den højeste kvalitet på alle områder.

Gennem dialog, ærlighed og tæt samarbejde har vi 

opbygget en seriøs og veletableret organisation 

med glade medarbejdere og kunder – og vi vil 

også gerne byde dig og din virksomhed indenfor 

med et uforpligtende tilbud! 

Med venlig hilsen

Per Nielsen & Steen Meedom

www.profilservice.dk



ProfilService kan hjælpe din virksomhed på 

stort set alle serviceområder – lige fra den 

daglige rengøring og planteservice til security 

opgaver og ejendomsservice. Vi kalder det 

vores ServiceSupermarked!

Rengøring

Vinduespolering

Handyman-opgaver

Papir- og måtteløsninger

Planteservice

Security- og alarmservice

Supportservice

Receptionsservice

Ejendomsservice

Vi tager udgangspunkt i din virksomheds behov 

og ønsker. Vi sammensætter et serviceteam, 

der dækker alle de ønskede serviceopgaver, 

og skal din serviceløsning senere ændres eller 

optimeres, står teamets faste leder – og din 

virksomheds kontaktperson – klar.

Vi tager os af alle dine serviceopgaver

Ring 88 27 17 66  for et 
uforpligtende tilbud
på din serviceløsning



ProfilService arbejder med fokus på kvalitet. 

Vælger du en serviceløsning i samarbejde med 

os, kan du derfor trygt stole på, at vi tager os af 

dine serviceområder på bedste vis og håndterer 

dem med udgangspunkt i fleksibilitet, 

samarbejde og tillid.

Vi ved fra vores mange kunder i såvel den 

offentlige som private sektor, at man skaber 

langvarige relationer ved at levere et godt 

stykke arbejde og have en løbende, ærlig dialog 

om virksomhedens serviceløsning og dens 

eventuelle udviklingsmuligheder.

Ønsker du et uforpligtende forslag til, hvordan 

vi ser din virksomheds servicepakke? Vi giver 

dig gerne et konkret bud på, hvordan vi bedst 

dækker dine servicebehov.

Ring til os på 88 27 17 66 eller læs mere på 

vores hjemmeside på www.profilservice.dk.

ProfilService sørger bl.a. for 

renhold og service af hovedveje 

og motorvejsstrækninger.

Ring til os på

88 27 17 66 for 

at høre mere.

Fokus på kvalitet NYHED!
Vejservice

www.profilservice.dk
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Ring 88 27 17 66 for et uforpligtende 
tilbud på din serviceløsning
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