Nachtportiers Midden Nederland
schijnt licht op uw locatie!
WELKOM BIJ NACHTPORTIERS MIDDEN NEDERLAND!
U hebt een bedrijf en wilt dat uw klanten en bezoekers gedurende de nacht verzekerd zijn van
dezelfde kwaliteit en service als welke overdag in uw bedrijf wordt geleverd? Dan bent u bij
ons aan het juiste adres! N.M.N. voorziet in nachtportierdiensten en is daardoor uitstekend in
staat aan deze wens tegemoet te komen.
De receptie vormt het visitekaartje van uw bedrijf. De nachtportier vervult dan ook een
belangrijke rol binnen uw onderneming. De medewerkers van N.M.N. zijn getraind in
klantvriendelijkheid en het verlenen van service. Naast de bewaking van de veiligheid van uw
bedrijf, verloopt de service aan uw bezoeker dan ook optimaal.
U bepaalt samen met N.M.N. welk pakket van diensten gedurende de nacht voor uw bedrijf
nodig is. Al onze medewerkers hebben verantwoordelijkheidsgevoel, kennis van zaken, werken
zelfstandig en zijn in staat kalmerend, controlerend en indien nodig corrigerend op te treden.
N.M.N. garandeert de kwaliteit van het geleverde werk. Daarnaast staan wij u natuurlijk graag
te woord wanneer u aanvullende informatie wilt over de vele mogelijkheden welke N.M.N. ook
uw onderneming kan bieden.
De vaste N.M.N. medewerkers zijn werkzaam op diverse locaties. Om u een indruk te geven:
N.M.N. verricht werkzaamheden in 7 van de 9 conferentiecentra van Groen Centraal. N.M.N.
schijnt met veel plezier ook licht op uw locatie!
Will de Jong

ONZE WERKWIJZE, UW SERVICE!
De kracht van N.M.N. ligt bewust in onze kleinschalige en persoonlijke benadering. Daardoor
zijn onze communicatielijnen met u kort en altijd effectief. Onze werkwijze is direct en
betrokken. N.M.N. is zich terdege bewust van het feit dat het resultaat van onze
werkzaamheden afstraalt op uw organisatie. Daarom: Onze Werkwijze, Uw Service!
Om onze kwaliteit te waarborgen, vinden wij het van essentieel belang dat onze medewerkers
er tijdens hun dienst niet alleen voor staan en kunnen terugvallen op een centraal
aanspreekpunt. Zo bezoekt de dienstdoende nachtcoördinator uw bedrijf meerdere malen per
week gedurende de nachtelijke diensturen. Natuurlijk is hij/zij telefonisch altijd bereikbaar en
indien nodig in korte tijd ter plaatse. Eventueel voorkomende problemen worden daardoor in
de kiem gesmoord en opgelost.
Daarnaast ziet de directie van N.M.N., gevormd door Will en Jennifer de Jong, voortdurend toe
op de voortgang van de werkzaamheden en is er vaak dagelijks contact met de
verantwoordelijke(n) binnen uw organisatie. Zo staan de puntjes altijd op de ‘i’!
Onze pragmatische aanpak en werkwijze biedt u ook de mogelijkheid om snel in te springen op
organisatorische veranderingen. Zo ontstaat een sterke betrokkenheid met uw locatie.
N.M.N. staat garant voor snelheid van handelen, effectiviteit op de werkvloer en een
vanzelfsprekend hoge kwaliteit. De service die u overdag aan uw bezoeker levert, behoudt
hiermee ook 's nachts de door u gewenste waarde.
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DE WERKZAAMHEDEN VAN N.M.N.
N.M.N. biedt een breed totaalpakket aan mogelijke werkzaamheden. Onze nachtportiers:













beheren de front-office
voeren essentiële brandcontroles uit
lopen op geplande tijden de sluitrondes
rapporteren de voortgang en gebeurtenissen
constateren en verhelpen indien mogelijk direct kleine technische gebreken
resetten uw technische installaties
verrichten lichte schoonmaakwerkzaamheden
houden toezicht op rust en orde
verrichten voorkomende hand- en spandiensten
geven persoonlijke begeleiding
vervangen uw reguliere bezetting bij ziekte en vakantie
verrichten licht administratief werk

Het spreekt voor zich dat de voor uw organisatie uit te voeren werkzaamheden waar mogelijk
kunnen worden aangepast aan de voor uw organisatie specifieke omstandigheden.

CONTACT OPNEMEN
U bereikt Nachtportiers Midden Nederland als volgt:

Ons adres
Telefoon
Fax
Mobiel
E-mail

Dolderseweg 11-01, 3766 LZ Soest
030 228 59 89
030 310 01 79
06 12 979 057 of 06 23 116 658
info@nachtportiersmiddennederland.nl

Neemt u voor aanvullende informatie vrijblijvend contact met ons op. Een e-mail sturen mag
natuurlijk ook!
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