A cég fő erősségei:

tartunk

Magas fokú szervezettség.
Megbízhatóság.
Állandó és gyors problémamegoldó – reagáló képesség.
A létszám és a szakmai
technika mobilizálhatósága.

vábbá felvételi tesztek írása segíti
a legjobb munkaerő kiválasztását.
Leendő dolgozóikat egy környezettanulmánynak, és életmód-vizsgálatnak is alávetik. Ezt folyamatosan végzik a náluk már szolgálatot
teljesítő vagyonőröknél is. A munkavégzést folyamatosan és rendszeresen ellenőrzik egy előre elkészített ellenőrzési terv alapján. A nap
minden szakára kiterjedő ügyeleti
rendszert tartanak fent annak érdekében, hogy minden problémát –
ami a vagyonőrön kívül külső segít-

ség igénybevételét kívánja meg – a
lehető legrövidebb időn belül megoldjanak, értve ez alatt a telephelyeiken esetlegesen meghibásodott
technikai eszközök pótlását, illetve
bármilyen anyag- és eszközigényt.
A cég az őrzött objektum jellegéhez
igazodó munkaruhával látja el dolgozóit. Vagyonőreik évente balesetés tűzvédelmi oktatáson vesznek
részt. Ha a feladat ellátásához őrkutya szükséges, akkor ezt kiképzett,
állatorvos által rendszeresen ellenőrzött állatokkal végzik.
(X)

A cég jogelődje már 1993 óta
foglalkozik komplex vagyonvédelmi szolgáltatással, az AlhambraPlussz Kft. jelenleg is a magyarországi vagyonvédelmi piac stabil és
meghatározó szereplője. Üzletpolitikai filozófiájukban döntő szerepet kap, hogy megbízóiknak személyi és technikai szempontból magas
színvonalú, széles körű szolgáltatásokat nyújtsanak és, hogy az ily módon megalapozott partnerkapcsolat

Állandó kezdeményezés
a megbízó vagyonbiztonsági
érdekeinek érvényesítése
érdekében.

Szolgáltatási portfoliók:
Őrzés-védelem: üzlettérőrzés,
telephelyőrzés, irodaházőrzés,
logisztikai- és raktárbázisőrzés, kutyás őrzés.

Magas színvonal, folyamatos biztonság
Az Alhambra-Plussz Kft. 2003 óta van jelen a vagyonvédelmi piacon. Ez idő alatt megszerezte az MSZ EN ISO
9001: 2001 minőségbiztosítási tanúsítványt és a vagyonvédelem területén komplex szolgáltatóvá vált. Az élőerős szolgáltatások mellett vállalja valamennyi elektronikus védelmi rendszer telepítését is. Távfelügyeleti,
pénzszállítási, takarítási szolgáltatásaik és rendezvénybiztosításaik pedig teljessé teszik a VIP-ügyfelek elvárásainak kielégítését. A céget a megújult management és ve
zetési stratégia teszi rugalmassá és kiemelten piacképessé.

Képzett és szigorúan
ellenőrzött munkatársak
és szolgáltatások.

hosszú távú, harmonikus és főleg
eredményes legyen.
Ügyfeleik, megbízóik elégedettségének megtartása érdekében folyamatosan fejlesztik szolgáltatásaik személyi és technikai feltételeit.
Dolgozóik kiválasztását egy sajátos
felvételi rendszeren keresztül végzik annak érdekében, hogy a legfelkészültebb munkatársakat tudják
biztosítani ügyfeleik számára. Felvételkor részletes elbeszélgetés történik a leendő vagyonőrökkel, to-

Épületüzemeltetés:
recepciós és portaszolgálat,
telefonközpont-kezelés,
takarítás.
Pénz- és értékszállítás.
Távfelügyeleti szolgálta
tások Oroszlányban
értesítéssel vagy maximum
tízperces kivonuló biztonsági
szolgálattal.

ALHAMBRA-Plussz Kft.
Székhely: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály u. 59.
Levelezési cím: 2842 Oroszlány 2. Pf.: 69.
Iroda: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 59.
Tel: +36-34/362-247, +36-34/560-072
Fax: +36-34/560-131
Honlap: www.alhambrakft.hu
E-mail: info@alhambrakft.hu

Elektronikus biztonsági
rendszerek telepítése,
karbantartása (riasztó-,
beléptető-, videorendszerek).
Tűz-, munka- és
környezetvédelem:
szabályzatok kidolgozása,
a Megbízó képviselete a
hatósági ellenőrzések során,
szaktanácsadás.
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