AME Rengøring i kamp mod social dumping
Det fynske rengøringsselskab AME Rengøring samarbejder med
3F for at komme social dumping til livs. Rengøringsselskabet oplever, at flere og flere kunder efterspørger ordnede forhold.
- Vi har desværre stadig
konkurrenter, der kører
udenom fagforeningerne,
og det giver ulige konkurrenceforhold. De kan til
enhver tid dumpe priserne
til et niveau, vi ikke kan
være med på.
Sådan siger Finn Schmidt Holm, direktør i
AME Rengøring, der ikke
lægger skjul på, at den
ulige konkurrence er en
af de primære årsager til
samarbejdet med 3F. Men
der er også andre grunde
til at være fagligt organiseret.
Positiv reaktion hos både

medarbejdere og kunder
- Samarbejdet med 3F
sikrer, at vores fysiske og
psykiske arbejdsmiljø er
i top, og vi kan mærke,
at medarbejderne giver
tilbage i form af loyalitet, fleksibilitet og færre
sygedage. For et rengøringsselskab betyder det
kort og godt bedre kvalitet
hos kunderne, siger Finn
Schmidt Holm, der samtidig oplever en stigende
bevidsthed hos kunderne.
- Vi er imod social
dumping, og vi går gerne
forrest i den kamp, men
jeg oplever også oftere og

oftere, at kunder vælger
os som rengøringsselskab
netop fordi, vi er faglig
organiseret.
Branchen kæmper med
social dumping
Rengøringsdirektøren
betragter også 3F som en
sparringspartner, der hjælper AME Rengøring med
at gøre tingene korrekt, og
selv om det for 3F først og
fremmest handler om at
varetage medlemmernes
interesse – altså sikre gode
arbejdsforhold for rengøringsassistenterne – deler
projektmedarbejder Steen

K. Thomsen, 3F Odense
GOPS, Finn Schmidt
Holms opfattelse af, at det
er et samarbejde, der går
begge veje.
- Vi er naturligvis også
interesseret i, at vores
erhvervsliv har det så godt
som muligt, og derfor går
det hånd i hånd med vores
primære opgave, som
er at sikre en ordentlig
betaling til vores medlemmer – det er nemlig med
til at sikre en lige og fair
konkurrence på markedet,
siger Steen K. Thomsen og
tilføjer:
- Der er ingen tvivl om,
at rengøringsbranchen er
en af de brancher, hvor en
del falder for fristelsen til
at snige sig uden om over-

enskomsterne. Fristelsen
er stor, fordi de kan bruge
unge og udlændinge,
som de underbetaler og
dermed hurtigt kan lave
en stor fortjeneste.

AME Rengøring tilbyder
daglig rengøring, rengøring af renrum, håndværkerrengøring, årlig hovedrengøring, gulvservice og
udbedring efter forsikringsskader. Altid tilpasset
den enkelte kundes behov
og ønsker.

www.ame-rengoering.dk

