Service ID

Hur går det till?

Servicebranschens ID kort



Företaget registreras på www.serviceid.se



Pas Card genomför en kontroll av företaget
och skickar sen ut registreringsbekräftelse
som företagets firmatecknare ska skriva under



Almega Serviceentreprenörerna samarbetar med Pas Card AB för tillverkning av
Service ID kort.

När ansökan har godkänts får företagets beställare inloggningsuppgifter för att börja beställa kort. Kortet beställs enkelt och smidigt
via inloggning på web-sida



Det här är ett av flera sätt stärka branschen och motverka oseriösa aktörer.

De beställda ID korten produceras av Pas
Card och levereras till företagets beställare



Vi kommer att informera upphandlare på
bred front för att ställa krav på kontrollerbart ID kort i städ- och serviceupphandlingar framöver.

Service ID kort finns med auktorisations logotype för Auktoriserade företag, Serviceentreprenörernas logotype för medlemmar i Almega Serviceentreprenörerna samt ett ID kort
utan logotype



Beställaren kan när som helst via web-kontot
spärra ID-kort för sin personal, exempelvis
när medarbetaren slutar



Service ID-kort har en giltighetstid på 3 år



Via en publik hemsida kan man kontrollera
Service-ID korts giltighet (www.serviceid.se)

Service ID är framtagen i samarbete med
Almega Serviceentreprenörerna, Skatteverket, samt de fackliga organisationerna.

Från och med den 1 maj 2013 är ID-kort
även obligatoriskt krav för Auktoriserade
Serviceentreprenörer—Läs mer om auktorisation
på www.serviceentreprenorerna.se

Almega Serviceentreprenörerna
Almega Serviceentreprenörerna är en bransch- och
arbetsgivarorganisation inom Almega som organiserar företag som har som huvudsaklig affärsidé att
utföra städ–, serviceentreprenader och eller specialservice gentemot privat och offentlig verksamhet.
Kort om Almega Serviceentreprenörerna



Almega Serviceentreprenörerna bevakar branschens näringspolitiska intressen och för fram
branschens synpunkter i dialog med myndigheter
och andra organisationer.



Vi arbetar med alla arbetsrättsliga frågor som rör
relationen arbetsgivare och arbetstagare/
fackförbund.



Almega Serviceentreprenörerna arbetar strategiskt
med kompetensutveckling—Läs mer på
www.sry.se



Almega Serviceentreprenörerna är medlemmar i
EFCI, European Federation of Cleaning Industry,
som är städ– och servicebranschens organisation
på europanivå.—Läs mer på www.feni.be

Box 555 45
102 04 Stockholm
Besöksadress: Sturegatan 11
Tel. 08-762 69 00
www.serviceentreprenorena.se

Service ID
För en fläckfri bransch

