MVO krijgt een gezicht
Biga Groep geeft maatschappelijk verantwoord ondernemen een gezicht!
Als re-integratiebedrijf in Midden Nederland zijn wij altijd op zoek naar passend werk voor mensen
die moeilijk aan een baan kunnen komen. Wij nemen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in
dienst, helpen ze bij hun zoektocht naar andere baan of detachering. Wij geven maatschappelijk
verantwoord ondernemen een gezicht.

Een schone kijk op uw werkvloer
Dagelijks maakt het schoonmaakteam van Biga
Groep honderden werkplekken schoon bij gerenommeerde organisaties in de regio als het KNMI, Remia,
het RIVM, Openbare ScholenGroep Schoonoord en

verschillende gymzalen en gemeentehuizen. De dagelijkse rondes maar ook specialistische taken als de
reiniging van tapijten en marmoleumvloeren. Kwaliteit staat daarbij altijd voorop!

Voordelen aanpak
Biga Groep:
●● U kiest voor kwaliteit. Bewijs: tevreden klanten en de
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terugkerende keuringen door onafhankelijke inspecteurs;
Als opdrachtgever heeft u dagelijks een vast aanspreekpunt;
Uw schoonmaakobject wordt schoongemaakt door een
professioneel gedreven team met inzet van ondere
andere micro-vezeldoekjes die dagelijks worden gewassen in onze wasserette;
Alle schoonmaakmedewerkers zijn gecertificeerd en
worden tussentijds opgeleid bij nieuwe methodes;
De inzet van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt draagt positief bij aan de cultuur van uw
bedrijf;
U kunt bij Biga Groep ook terecht voor andere werkzaamheden, zoals groenonderhoud of verpakkingswerkwerkzaamheden;
U geeft een gezicht aan Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.

Dubbel verantwoord
Wij maken schoon met de microvezelmethode. Hierbij wordt het
gebruik van chemische middelen tot het minimum beperkt.
Biga Groep kiest u dus niet alleen voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen maar ook milieuverantwoord.

‘Het zijn gewoon gepassioneerde mensen
die hun werk heel goed doen’,
Gerard Uiling, Coördinator Exploitatie KNMI.

Een schone kijk op uw bedrijf?

Bent u geïnteresseerd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?
Neem contact op met Michael van Dolder voor een vrijblijvend gesprek:
Michael van Dolder

tel. 030 – 8503 213 / 06 14 34 04 45

			mvandolder@bigagroep.nl.

