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Nöjda kunder är grunden för vår verksamhet 
 
 
”Det borde vara en självklar sak, att kunden är viktigast. Man får inte förringa kundens betydelse. 
Med att väl ta hand om våra kunder bygger vi en trygg framtid för alla! sade Kirkkonummen Huolto 
Oy:s vd. Benjam Kukko då han önskade personalen välkommen till Kisakallio i Lojo. Där fick 
personalen delta i en skräddarsydd dag med kundbetjäning i fokus.  

 
”De flesta kunskaper kräver långa studier och övningar,  
men den viktigaste, en utmärkt kundbetjäning kräver endast vilja”. 
 
Man ger mera vikt åt en god kundbetjäning i Kirkkonummen Huolto Oy. I september deltog hela 
personalen i en skräddarsydd utbildning där man fokuserade på kundbetjäning inom 
fastighetstjänsterna. I utbildningen poängterades betydelsen av att alla olika tjänster sys ihop till en 
fungerande helhet. 
Situationerna är olika för olika personer. Då man på morgonnatten möter kunden vid en dörröppning 
är bemötandet annorlunda än då man beställer ett disponentintyg i kundbetjäningen en solig dag. 
 
Trots allt är varje tillfälle en kundbetjäningssituation, påminner Amiedus utbildare personalen om de 
många olika situationerna inom fastighetsbranschen.  
 
En god kundbetjäning är en investering som realiseras i det långa loppet. Vår konkurrenskraft kräver 
rätt attityd. Våra kunder har kvalitetskännedom. Därför är det viktigt att känna igen deras behov. 
Vi har en professionell personal som förstår allt bättre betydelsen av detta. En yrkesman lyssnar på 
sin kund och löser deras önskemål snabbt och pålitligt. 
 
En låg organisationshierarki möjliggör den smidighet som vi behöver. Man kan snabbt och lätt finna 
de bästa fungerande lösningarna för olika tillfällen. Onödigt väntande uteblir då man direkt kan 
diskutera med rätta personer. 
 
Kirkkonummen Huolto Oy utbildar personalen kontinuerligt. Vi ordnar kollektiv utbildning för alla och 
individuella kurser åt personer inom olika deltjänster. 
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