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KIEMELT PARTNEREINK:

Tekintse meg cégismertetőnket, amelyben
röviden tájékoztatjuk szolgáltatásainkról.

TÖRTÉNETÜNK

1990-es évek közepéig nyúlik vissza a HSC
KftA szakmai Kft.vezetőségének
biztonsági biztonsági
szakmai vezetőségének
tevékenységgel
kapcsolatosmúltjamúltja.
tevékenységgel kapcsolatos
egészen 1990-es
Munkatársaink
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más társaságoknak
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képzett
megfelelően képzett munkatársak
toborzásában,
biztonsági
őrök
kiválasztásában,
kiválasztásában, illetőleg oktatásában, képzésében;
toborzásában,
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speciális feladatokban.
Szakmai tanácsadóink, szakképzett munkatársaink
számos városban, településeken teljesítettek és
teljesítenek különböző feladatokat. Közreműködünk és
támogatjuk jelentősebb budapesti, fejér és pest
megyei, pécsi, debreceni, miskolci, nyíregyházi,
szolnoki, szegedi, siófoki vállalkozásokat, valamint
közigazgatási, államigazgatási szereplőket is.

A
Kft. tulajdonos ügyvezető igazgatója
- több mint 10 éves rendvédelmi múlttal,
„summa
cum
laude”
rendészeti
végzettséggel - már évtizedek óta különböző
vállalkozások, illetőleg cégvezetők, állami
közszereplők munkáját segíti, támogatja, a
személyük, illetve vagyonuk védelmében
közreműködik. Bármilyen jellegű biztonsági
kérdéskört érintő problémát hatékonyan
megold. Munkavégzése során számos
nemzetközi partnerkapcsolatot is kialakított.

A 2010-ben alapított
Kft. szolgáltatásit,
tevékenységeit folyamatosan bővítettük.
2016-tól, ügyvezető tulajdonos váltást
követően a cégünk tovább fejlődött, újabb
kapcsolatokat alakítottunk ki. Két fő
profilunk
az
épület,
objektum
üzemeltetéshez kapcsolódóan az épületek
külső-, belső takarítása, illetőleg minden
olyan biztonsági tevékenység, amellyel a
PARTNEREINK
védelmét,
biztonságát
szolgáljuk.

ÜDVÖZLÖM!
Berente

Attila

Alapelveink

Partnereink bizalma a legfőbb értékünk.
Fokozott
és
kiemelt
diszkréció.
Egység, Hűség, Becsület, Taktika, Erő.
Dinamikus, gyors, pontos végrehajtás.
rossz, csak legkevésbé jó.
Nincs

Tisztelt Érdeklődő!
A HSC Kft. - jogelőd, valamint egyéb kapcsolódó cégekkel már 1990-es évek közepétől, különböző településeken
multinacionális cégeknek és közigazgatási intézményeknek
nyújtott vagyonvédelmi szolgáltatást. Az idők folyamán a
munkavégzésünkkel, tevékenységünkkel évek óta elégedett
szerződött Partnereink részéről felmerült igény alapján
alakítottuk
meg
később
a
takarítási
feladatokra
specializálódott ágazatunkat.
Főleg épületek külső-belső takarítására rendezkedtünk be és
azon belül folyamatosan bővítettük takarítási szolgáltatásunkat,
de emellett számos területen is sikerült a profilunkba vágó
tapasztalatokat szerezni és megismertünk különféle „biztonsági”
elvárásokat, igényeket. Jellemzően multinacionális cégekkel
dolgozunk együtt, de emellett mikro-, kis-, közép és
nagyvállalkozásokkal is kapcsolatban állunk. Jelenleg az ország
több pontján (pl. Budapest, Debrecen, Törökbálint, Miskolc, Érd,
stb.) saját alkalmazottakkal végezzük el munkafolyamatainkat.
Esetenként – megfelelő körülmények fennállása esetén (azaz
nem minden áron) – alvállalkozóként is tevékenykedünk.
Cégünk fennállása óta a Partnereink száma folyamatosan
növekszik, tevékenységi körünk bővül.
Kidolgozott rendszereinknek, stratégiánknak köszönhetően,
dolgozóink minőségi továbbképzése mellett, munkánk során
bevizsgált technológiákat, illetve technikai-, taktikai eljárásokat
integráljuk szolgáltatásaink egyedi irányvonalaiba és így akár
komplex szolgáltatási rendszerrel is állunk Ügyfeleink
rendelkezésére. Esetenként több száz jelentkező közül
választjuk ki a legalkalmasabb munkavállalókat a feladat
ellátására.
Egyedi kéréseket is figyelembe véve teljesítjük vállalt
feladatainkat, így modern és mindenre kiterjedő biztonsági,
üzemeltetési megoldásokkal támogatjuk Partnereinket.
Az ország egész területén vállaljuk kis, közepes és nagyobb
alapterületű ingatlanok belső és külső területeivel kapcsolatos
vagyonvédelmi, illetőleg takarítási és egyéb szolgáltatások
kivitelezését.

A
100%-ban magyar tulajdonban van. Az elmúlt években jelentős
szakmai tapasztalatra tettünk szert, így Partnereink mindenre kiterjedő,
igényes feladatvégzésre számíthatnak.
A feladatok, tevékenységek ellátásához megfelelő eszközökkel és
személyzettel rendelkezünk. Technológiánkat, eszközrendszerünket
folyamatosan fejlesztjük, a személyzet felkészültségét pedig rendszeres
képzésekkel, oktatásokkal biztosítjuk. Feladatainkhoz kapcsolódó
jogszabályi környezettel tisztában vagyunk, gyakorlati ismeretekkel
rendelkezünk, így Partnereink szolgálatára jogszerű, szakszerű
tevékenységgel, és költséghatékony megoldással állunk rendelkezésre.
Tapasztalataink és visszajelzések alapján az alábbi erősségeink
vannak a versenytársainkkal
szemben:
- Komplex szolgáltatásaink ár-érték arányban jelentősen gazdaságosabb a
megrendelőknek.
- A költséghatékony szolgáltatásainknál a megfelelő minőséget is folyamatosan
biztosítjuk.
- Saját tevékenységünket rendszeresen monitorozzuk, ellenőrizzük.
- Rendelkezésre állunk minden nap 24 órában és így valóban "24/7
szolgáltatást” nyújtunk.
- Igény esetén gyors, sürgős, azonnali kiszállást végzünk. (Pl.: vezetői
látogatások, rendezvények, rendkívüli események, egyéb kérések miatt).
- Saját professzionális gépparkkal is rendelkezünk, de emellett folyamatos
kapcsolatban állunk munkagép beszállítókkal, így gyorsan tudunk reagálni a
szükséges eszközigényekre, illetőleg bármilyen változtatásokra.
- Megrendelőbarát, partneri és esetenként rendkívül költséghatékony
megoldásokat tudunk javaslunk, amellyel elkerülhetők a fölösleges kiadások.
- Partnereink bizalma a legfontosabb üzleti értékünk. Ezért igyekszünk hiba
nélkül végezni feladatunkat. Amennyiben mégis hiba merült fel, az észlelést
követően azonnal reagálunk és nem felesleges magyarázkodással vesztegetjük
Partnereink idejét és pénzét.
Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ügyfeleinket, megrendelőinket VALÓBAN
PARTNERKÉNT kezeljük. Cégünk szervezeti felépítése lehetővé teszi, hogy
alacsony ár-érték arányú „piaci árat” tudjunk adni, korrekt minőségben,
határidős feladatok betartásával.

Keressen bennünket elérhetőségünkön és kérje külön az Ön cégére,
létesítményére, intézményére, objektumára kialakított felmérésünket,
árajánlatunkat! A meghatározott feltételeknek, igényeknek való
megfelelést
igyekszünk
részletesen
kifejteni
az
ajánlatunk
elkészítésekor.
Bármilyen felmerülő kérdés esetén bizalommal forduljon hozzánk,
igyekszünk minden felmerülő igényre megfelelő megoldást
biztosítani.

Cégünk legfontosabb jellemzői:
országos működés (Budapest, Debrecen, Miskolc, Pécs, Érd és más települések)
kiemelkedő stratégiai Partnerek (Tankerületi Központok, INTERSPAR
INTERSPAR,, AUCHAN)
AUCHAN)
alapszintű, bővített, illetőleg komplex szolgáltatási rendszert is kínálunk,
egyedi, speciális feladatok tejesítését is vállaljuk.
Főbb rendszeres, illetőleg eseti szolgáltatásaink:
- biztonsági (személy- és vagyonvédelmi jellegű) tevékenység;
- takarítás, tisztítás (áruházi, irodai, üzemi, raktári, intézményi, egyéb);
- kertészet, parkosítás;
- üzemeltetés (rész-, komplex);
- fejlesztési, biztonsági, egyéb ügyviteli tanácsadás.
Speciális kisegítő, támogató közreműködések:
HR osztályok, részlegek toborzási, kiválasztási tevékenységének speciális
gyakorlati támogatása célravezető technikai-taktikai eljárásokkal;
fizikai dolgozókat, humán munkaerőt érintő problémakörök hatékony
kezelése;
vezetői támogatás biztonsági, üzletviteli, vagy magánéleti, illetőleg egyéb
témakörben.
Amennyiben kialakult Önben esetleges érdeklődés valamelyik figyelmébe
ajánlott szolgáltatásunk vonatkozásában, kérem látogasson el a
www.hsckft.net vagy www.hsckft.com weboldalunkra.
A nem túlárazott, de ugyanakkor a minőségi szolgáltatások elkötelezett hívei vagyunk, ezért
esetenként egyes beosztások betöltésére akár több száz fő közül találjuk meg Partnereink
számára is a legmegfelelőbb munkatársunkat, figyelembe véve az elvárt és megkövetelt
feladatokat, egyéb körülményeket.
Kiemelt Partenereink részére a „piaci árakhoz” viszonyítottan kedvező díjszabású árajánlatokat
készítünk folyamatos, illetőleg eseti, vagy akár komplex szolgáltatásainkra vonatkozóan.
Bármilyen általános felmerülő kérdésre, vagy akár konkrét érdeklődésre készséggel állunk
rendelkezésére.
Biztonsági tevékenységi körben is mindenképpen érvényre juttatjuk „Partnereink bizalma a
legfontosabb üzleti értékünk” legfőbb alapelvünket, melynek betartását minden munkatársamtól
megkövetelem. Ezen megbízhatósági alapelv mellett nagyon fontos szerepe van még a
diszkréciónak.

Köszönöm megtisztelő figyelmét !

Berente Attila

cégtulajdonos
ügyvezető igazgató
„ summa cum laude” minősítésű
rendészeti kiemelt tanácsadó

Takarítási - tisztítási tevékenységünk
röviden meghatározva:
Mindent
el-,
le-,
ki-,
fel-,
át-,
összetakarítunk. Egyedi
igények
szerinti
speciális,
különleges
feladatokat is
vállalunk.

Problémamegoldó
részlegünk
gyorsan
és
hatékonyan leküzdi a felmerülő nehézségeket. A
legfontosabb értékünkkel a megbízhatóságunkkal és
hatékony munkavégzésünkkel tudunk hosszú távú
együttműködési
megállapodásokat
kötni
Partnereinkkel.

Főbb takarítási tevékenységeink:
-Ablaküveg, ablakkeret tisztítás
-Általános tisztítás
-Burkolat tisztítás
-Csempefelület tisztítása
-Digitális eszközök kímélő tisztítása
-Egyedi igények teljesítése
-Fokozottan igénybe vett felületek takarítása
-Gépi takarítás
-Hóeltakarítás
-Intelligens berendezések
-Jelentős forgalmat lebonyolító helyiségek takarítása
-Kímélő ECOLAB tisztítószerek alkalmazása
-Lefolyótisztítás, takarítás
-Műanyagápolás
-Nagyobb területek takarítása
-Ózonos tisztítás
-Portalanítás
-Raktárak takarítása
-Szaktanácsadás
-Takarítógépek (gyalog kíséretes, ráülős, tárcsázó)
-Után tisztítás, takarítás (pl. építkezés után)
-Vegyszerismeret
-Waxolás (felületápolás, felületjavítás)
-Zsírtalanítás, zsírfolt tisztítás

Munkatársaink
között
találhatóak
alapszintű
képzésben részesültek és speciális képesítésekkel
rendelkezők szakemberek is.
Vezető és tanácsadó munkatársaink tapasztalatával
bátran mondhatjuk, hogy: kapcsolati rendszerünkkel
és speciális ismereteinkkel, adott terület kiváló
szakértői csoportjával nincs olyan probléma, amelyre
ne tudnánk hatékony megoldást ajánlani.

Speciális szolgáltatási körben vállaljuk, hogy
Partnereink részére eseti nagytakarítást, illetőleg
különleges megoldásokat igénylő takarítási, tisztítási
feladatokat végzünk.

A HSC Kft. takarítás - tisztítás ágazat
szakmai
területi
vezetőjének
szorgalma,
tapasztalata
garanciát
jelent a minőségi munkavégzésre.
Több mint 8 év kézi-, gépi-,
kombinált-,
speciális
tisztítástakarítás technológiai ismeretek.
Több mint 4 év csoportvezetői,
műszakvezetői tapasztalat, nagyobb
létszámú takarító csoportoknál.
Több éves szakmai területi vezetői
ismeretek.

SPORT ÉS KÜZDŐSPORT
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PARTNEREINK KÖZÖTT TALÁLHATÓ:

A
Kft. minden oldalú együttműködésre nyitott Partnerei, Megbízói,
Megrendelői, illetőleg leendő Ügyfelei felé. A velünk kapcsolatban állók
teljes megelégedettségét szeretnénk elérni, amelyet költséghatékony, újgenerációs tevékenységünkkel, valamint kooperatív és konstruktív és
emellett megbízható hozzáállásunkkal teljesítjük.
Árainkat befolyásoló tényezők:

-megrendelt, igényelt feladatok, szolgáltatások nagysága és összetettsége, bonyolultsága;
-igényelt humán erő létszáma, illetőleg egyéb minőségi, speciális képzettségi színvonal;
-használt technológia, géppark, illetőleg tisztítószerek;
-munkavégzés földrajzi helye, megközelíthetősége, terep és külső környezeti adottságok;
-időkorlát tényezők (Mennyi idő alatt kell elvégezi a feladatot?)
-rendszeresség, ismétlődő jelleg (Egyszeri, vagy folyamatos munkavégzés?)
-napi, heti, havi, negyedéves, féléves, éves időközönként kivitelezett tevékenység,
-milyen egyéb, speciális, különleges saját beruházásokat kell eszközölni a teljesítéshez,
-egyéb különleges, átlagos igényektől eltérő, többlet feladatok mennyisége,
-partneri kedvezmény mértéke.

A fentiekből látszik, hogy minden feladat árajánlata egyedi díjszabás
alapján készül el. A tulajdonos ügyvezető, vagy az adott
szolgáltatásban érintett vezetők személyesen egyeztetnek a
folyamatos, vagy komplex szolgáltatást igénylőkkel, illetőleg
szakmai felmérést végeznek az igényelt folyamatos munkavégzés(ek)
helyszínén. Igény esetén akár 24 órán belül! Indokolt és sürgős
esetben akár azonnali megoldással.
Árképzésünk során számíthat arra, hogy:
-KORREKT (nem túlárazott) árakkal dolgozunk,
-ÉRTHETŐ és indokolt költségek szerepelnek, nincs rejtett költség,
-PARTNERI KAPCSOLAT esetén az igényelt komplex szolgáltatásoknál
rendkívüli kedvezményeket ajánlunk, mivel ténylegesen tisztában
vagyunk a "költséghatékony" árképzés fogalmával,
-PARTNEREINKKEL való folyamatos kapcsolatot jóval nagyobbra
értékeljük annál, hogy "extra" költségekkel terheljük őket,
-SZAKMAI TANÁCSAINKRA bármikor számíthatnak a PARTNEREINK.
Kérjük amennyiben felkeltettük az érdeklődését vegye fel velünk a
kapcsolatot elérhetőségeink egyikén. Készséggel állunk MINDENBEN
rendelkezésére. Bármilyen szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan felmerülő
kérdésben biztosan a segítségére leszünk. Korrekt, átfogó tájékoztatás
nyújtunk minden érdeklődőnek.

www.hsckft.net

