Eikö uutiskirje näy oikein?

Lue selaimella

Poistu listalta Välitä eteenpäin

Rakmaster vahvistaa henkilöstöään tilauskannan
kasvaessa

Me uskomme että laadukas työ ja tyytyväiset asiakkaat ovat yrityksen paras käyntikortti. Mitä
paremmin hoidamme työmme, sitä useammin saamme palvella samoja asiakkaita myös jatkossa.
Tämä toimintamalli on ohjannut työtämme alusta saakka, ja sen myötä toimintamme on laajentunut
vakaasti ja hallitusti.
Voidaksemme vastata paremmin kasvaneeseen kysyntään, olemme vahvistaneet henkilöstöämme
uusilla osaajilla. Vuoden alusta lukien joukkoihimme on liittynyt uusi asiakaspalveluinsinööri, joka
palvelee asiakkaitamme mm. projektien laskentaan ja teknisiin kysymyksiin liittyvissä asioissa.
Tämän lisäksi työnjohtoon on palkattu kolme uutta henkilöä jotka huolehtivat siitä, että remontti- ja
saneeraushankkeemme sujuvat sovitulla tavalla ja valmistuvat aikataulujen mukaisesti.
Tällä hetkellä palveluksessamme on lisäksi noin kaksikymmentä omaa remonttiasentajaa jotka
huolehtivat käytännön töistä kohteissamme. Oman henkilöstön lisäksi käytämme tarpeen mukaan
tarkkaan valittuja, ja parhaiksi havaittuja kumppaneita, jotka ovat tottuneet työskentelemään yhdessä
oman henkilöstömme kanssa.

Oma ammattitaitoinen henkilöstömme varmistaa sen, että kussakin kohteessa projektin hallinta on
koko ajan yhdellä taholla jolloin informaatiokatkoksia ei pääse syntymään. Kunkin työn suorittajan
vastuualueet on tarkasti määritelty, jolloin hankkeen jokainen vaihe valmistuu odotetulla tavalla.
Toimitusvarmuus säilyy ja hankkeet valmistuvat sovitussa aikataulussa.
Palkkaamme uusia osaajia
Tällä hetkellä Rakmasterilla on käynnissä kolme linjasaneeraushanketta, ja syksyllä käynnistyy
uusia linjasaneerauksia. Tilauskannan kasvun johdosta etsimmekin jälleen joukkoomme uusia
osaajia. Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on tarjolla erityisesti remonttiasentajille, laatoittajille ja
linjasaneerauksen apumiehille. Jos tunnet osaajan vailla vakaata työnantajaa, vinkkaa siitä meille.
Kun kohteissanne suunnitellaan rakennus, remontti- ja saneeraushankkeita, muistattehan pyytää
tarjouksen myös Rakmasterin ammattilaisilta. Meillä ollaan ylpeitä hyvästä työn laadusta ja
tyytyväinen asiakas on tärkein tavoitteemme.
Kaikissa tarjouspyynnöissä pyydämme teitä kääntymään allekirjoittaneen puoleen.
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Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme ovat sinuun pikapuoliin yhteydessä
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Vastuullista rakennuspalvelua.
Rakmaster Oy on huoneisto- ja kylpyhuoneremontointiin sekä
korjausrakentamiseen ja putkiurakointiin erikoistunut perheyritys.
Asiakkaitamme ovat yksityiset, yritykset ja yhteisöt. Olemme
kasvaneet tasaisesti yhdeksi kokeneimmaksi ja
monitaitoisimmaksi alan yritykseksi pääkaupunkiseudulla.
Toimialueemme ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa.
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