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Vaktmestertjenester og vedlikeholdsarbeid
Vi tilbyr vaktmestertjenester for borettslag, og tar på oss
vedlikeholds- og serviceoppdrag for næringslivet og privatpersoner i
Orkdal og omegn.

Fleksibel servicepartner
Rosenvik Service er en service- og tjenestepartner for lokalt
næringsliv, det offentlige og privatpersoner. Våre kompetente
medarbeidere utfører arbeid av høy kvalitet, og vi har fokus på
kundetilfredshet, fleksibilitet og miljø.
For mennesker som er på vei tilbake til arbeidslivet, tilbyr Rosenvik
Service en spennende arbeidsarena med et stort spenn av ulike
arbeidsoppgaver, utendørs og innendørs. Mange av våre oppdrag er
i tett samarbeid med andre bedrifter, noe som gjør at mulighetene
for fremtidig rekruttering til ordinært arbeidsliv kan være gode.

Samfunnsoppdraget
Vårt samfunnsoppdrag er å hjelpe mennesker som har havnet
utenfor arbeidslivet tilbake i arbeid, eller over til andre varige
løsninger. Vi skal også tilby varig tilrettelagte arbeidsplasser til de
som trenger det.
Vi har over mange år hatt et tett og fruktbart samarbeid med NAV
og lokalt og regionalt næringsliv, for sammen å kunne utføre vårt
felles samfunnsoppdrag. Slik har hundrevis av mennesker
kommet tilbake i arbeid i vårt område opp gjennom årene, i tillegg til
de mange hundre som har hatt Rosenvik som sin arbeidsplass.

Rosenvik Service utfører mange ulike
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Vaktmestertjeneste – for borettslag og lignende
Maleoppdrag, maling – utendørs og innendørs
Rydding av skog, grøftekanter, fremtidige byggeplasser m.m.
Renhold og oppfrisking av fasader
Spyling av tak og takrenner
Riving, demontering og montering
Kildesortering og avfallshåndtering
Snekkeroppgaver – utendørs og innendørs
Legging av parkett eller laminat
Montering av vegg-/takplater
Bygging og utbedring av terrasser, rekkverk, ytterkledning m.m.
Gressklipping
Hagestell, hagerydding og beplantning
Budtjeneste og flytteoppdrag
Lagerhold og lagerstyring
Andre oppdrag på forespørsel!

Underleveranser
Vi har lang erfaring med underleveranser og tjenester til
næringslivet – får du en ordre som innebærer mer enn din bedrift
kan håndtere alene, kontakt oss! Vi tilbyr godt kvalitetsarbeid til
konkurransedyktige priser.
Eksempler på slike oppdrag kan være:
pakking/innpakking, montering, plastkrymping, prising av varer,
bretting, liming, sortering, kabelproduksjon og mye mer.
Vi kan ta hele ansvaret for ditt oppdrag – skaffer emballasje,
merker, sender og transporterer. Vi kan også være fleksible og
utføre oppdrag ved deres bedrift.
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Kontakt oss:
Eilif Landrø
eilif.landro@rosenvik.no
tlf: 900 29 793
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