
Rengøring ved 
Jysk System Rengøring

Jysk System Rengøring A/S
Farvervej 16, 8800 Viborg

 Tlf. 86 62 93 41
jsr@jsr-as.dk

CVR: 21 74 46 46

Lokal rengøring i Herning og Ikast 
– med kunden og troværdigheden i centrum



Få en snak om jeres rengøring

Jeg lægger vægt på et godt samarbejde med nye potentielle kunder. Jeg har regionale 

serviceledere i Jysk System Rengøring, der hver især er ansvarlige for at vores arbejde ved dig 

udføres i bedst mulige kvalitet og efter dine behov.  Hos Jysk System Rengøring er kvaliteten 

af arbejdet i højsæde, og det sikrer vi gennem dygtige lokale medarbejdere med mange års 

erfaring. 

Vores serviceleder Vilma Torstensen bor i Ikast og har et indgående kendskab til vores lokale 

medarbejdere, der er bosiddende i Ikast og Herning.

Vores kerneværdier er: Troværdighed, Kvalitet, Gode relationer og Godt arbejdsmiljø. 

Jeg mener, at disse værdier kommer alle til gode, såvel kunde som medarbejder og i sidste ende 

vores image som et pålideligt familiedrevet firma.   

Kontakt mig endelig og få en snak om dine rengøringsbehov. 

Vi kommer gerne forbi og giver et uforpligtende tilbud. 

Mette Pedersen, administrerende direktør, Jysk System Rengøring

Tlf: 28 11  93 41 eller e-mail: mp@jsr-as.dk



VORES KERNEVÆRDIER

TROVÆRDIGHED

Vi sætter 
en ære i at 

KVALITET

Ved at udføre 
kvalitetsarbejde og værne 

om vores eksisterende 

GODE
 RELATIONER

Vores 
rengøring er 

Vi sikrer vores 
medarbejdere et trygt 
og godt arbejdsmiljø, 

GODT 
ARBEJDSMILJØ

”Jysk System rengøring A/S er et virkeligt godt valg til 

at varetage firmaets rengøring. De er altid utroligt søde 

at kommunikere med, man får svar med det samme. 

De kommer gerne forbi og følger op på, om alt er 

tilfredsstillende. Dem kan vi i høj grad anbefale.”

Mimi Mørup, DanHydra

HERNING

da vi ønsker at 
vedholde deres 
gode arbejdskraft 
i mange år.

af høj kvalitet, og vi 
samarbejder med 
jer, for at tilpasse os jeres 
behov. Det er meget vigtigt, 
at I føler, at jeres behov er 
varetaget professionelt.

opbygge et 
tillidsfuldt forhold 

til dig som kunde, og vi 
værner derfor meget 

om vores troværdighed.

kunder, skaber 
vi gode og lange 

relationer.



VORES GRØNNE POLITIK

Vi arbejder kontinuerligt for at forbedre vores viden på området, så vi kan 
sikre vores kunder de bedst mulige produkter på den grønneste måde. 

Vi er meget opmærksomme på, at vores 
medarbejdere er oplært i brugen af produkterne. 
Både for deres egen og for miljøets skyld. 

Jysk System Rengøring A/S er mangeårige medlem 
af Dansk Erhverv og i 2018 fik vi endnu engang 
den grønne smiley af arbejdstilsynet for et godt 
arbejdsmiljø. 

Vi ønsker at passe på hinanden, kolleger såvel som 
kunder. 

Mange af vores produkter er 
svanemærkede eller har 
Eco blomsten.

Vi bruger miljøvenlige produkter 
fra Kiehl.

Vi oplærer personalet i korrekt 
brug af produkterne.



OM JYSK SYSTEM RENGØRING

I 1983 stiftede Edmund Pedersen Jysk System Rengøring A/S. 
Edmund startede med at pudse vinduer hos lokale kunder. Sidenhen 
er virksomheden vokset så der i dag er 120 medarbejdere ansat i 
virksomheden. 

Firmaet er siden blevet i familien, da datteren Mette H. Pedersen 
tiltrådte i virksomheden i starten af 2017 og sidder i dag som Adm. 
direktør og medejer af Jysk System Rengøring A/S.

Vi har glade medarbejdere og et godt arbejdsmiljø. Det mener 
vi, er grundlaget for, at vores virksomhed kan skabe langvarige 
kunderelationer, da vi mener at gode medarbejdere skaber gode 
resultater. 

Find os på www.jsr-as.dk

Vi ser meget frem til at høre fra dig, og vi håber, at vi kan få et 
fantastisk samarbejde.

De bedste hilsner

Mette H. Pedersen
Adm. direktør

Mette H. Pedersen og Edmund Pedersen


