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PROcleaning zet poetshulpen in de “bubbels”
voor   “Dag van de schoonmaak”!

Vrijdag 20 juni 2014 was de “Dag van de schoonmaak”. Deze dag waar de schoonmaak
centraal staat, kon Koen Vindevogel, zaakvoerder van de ERKENDE DIENSTENCHEQUE -
ONDERNEMING PROcleaning bvba, niet zomaar voorbij laten gaan.
“Ik vind het als zaakvoerder  van een dienstencheque - onderneming van enorm groot belang
om de werknemers, medewerkers het respect te geven dat zij verdienen. Bij de start van mijn
onderneming ben ik er steeds van uitgegaan dat een persoonlijke aanpak mijn streefdoel
moest worden. Dat mensen niet worden aanzien als een nummer binnen de onderneming,
maar als een individu. Want het zijn tenslotte deze mensen die er grotendeels voor zorgen dat
er tevredenheid is bij de klanten en die u als werkgever en als onderneming een goede naam
bezorgen. Je spreekt maar van een goede en succesvolle  onderneming als je goede
werknemers hebt en als deze mensen een tevredenheid kennen binnen de werking van uw
onderneming.” Een dag als deze, namelijk de ‘Dag van de schoonmaak’, is dan ook het
ultieme moment om het personeel, de medewerkers eens in de bloemetjes te zetten. Daarom
werden alle medewerkers op vrijdagnamiddag 20 juni 2014 uitgenodigd  voor hun flesje
bubbels, een versnapering en een drankje. Daarnaast werden tevens ook twee reischeques

verloot aan twee huishoudhulpen die nog eens extra werden beloond voor hun inzet en hun dagelijkse aanwezigheid op de werkvloer
gedurende diverse maanden. “Daarom nogmaals proficiat aan huishoudhulpen Boddin Sofie en Dobbelaere Kim. Tevens nogmaals mijn dank
aan alle werknemers voor de hulp bij het bouwen aan een goede en gezonde onderneming. Doe zo verder en misschien vallen jullie volgende
maal in de prijzen!”, zegt Koen Vindevogel, zaakvoerder PROcleaning.   

PROCLEANING DIENSTENCHEQUES
Wie zijn we? PROcleaning bvba is een erkende onderneming die zijn diensten verleent in het kader van dienstencheques. De zaak werd
opgericht in april 2012 door zaakvoerder Koen Vindevogel, die reeds enkele jaren ervaring genoot binnen deze sector. PROcleaning bvba is
een onderneming MET mensen en VOOR mensen. Bij onze dienst wordt elk individu en elke situatie apart bekeken en benaderd. Dit heeft als
meerwaarde dat mensen NIET aanzien worden als een nummer, waardoor een goede werksfeer en werktevredenheid ruimte geeft om u, als
klant/gebruiker, een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.

Wat is de dienstencheque? De dienstencheques zijn een betaalmiddel uitgegeven door Sodexo. Deze bieden u de mogelijkheid om tegen een
betaalbare prijs gebruik te maken van een huishoudhulp. De huishoudelijke taken zijn ondermeer: het schoonmaken van de woning, wassen
en strijken, ramen lappen,... Eén dienstencheque kost u 9,00 euro, na fiscale afrek (30%) nog slechts 6,30 euro per cheque/per uur.

Onze regio’s? Wij verlenen onze diensten in de volgende regio’s: Brugge (Brugge centrum, Sint-Kruis, Assebroek, Sint-Michiels, Sint-Andries,
Sint-Jozef, Sint-Pieters, Koolkerke,…), Knokke en Knokke-Heist, Torhout, Zedelgem, Ruddervoorde, Oostkamp,…

ZIN IN EEN JOB BIJ PROCLEANING? VERVOLLEDIG ONS TEAM!
Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging en is poetsen uw ding? Bent u minder tevreden over uw onderneming of de werking ervan? 

Wordt u liever als individu beschouwd in plaats van een nummer? Bel ons en wij staan u graag te woord. Stipte betaling!

HEBT U EEN POETSHULP NODIG?
Bent u op zoek naar een geschikte poetshulp om uw huishoudelijke taken te verlichten? Woont u in één van bovenstaande regio’s? 
Aarzel dan niet en contacteer ons voor vrijblijvende info.Vanaf september 2014: 20 uren vrij te Knokke – Knokke-Heist. Nog enkele

plaatsjes vrij regio Brugge. Bel vandaag nog en misschien morgen al uw huishoudhulp beschikbaar!
NIEUW IN UW REGIO: PROFESSIONELE SCHOONMAAK!

Alles voor uw professionele schoonmaakopdrachten: syndic (gemeenschappelijke delen gebouwen), 
opkuis na nieuwbouw, verbouwing of verhuur, periodiek onderhoud kantoren,...                  

Vaag nu gratis uw vrijblijvende offerte!

BEL: 0492/65.96.30 of info@procleaning.be
www.procleaning.be
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