PROFILANNONCE

HRH’s administration ligger idyllisk på Herstedøster Skolevej.

Hos HRH går vækst og
socialt ansvar hånd i hånd
Facility Management er seneste knopskydning på Albertslund-entreprenøren HRH.
Blandt de næsten 400 ansatte er mange lærlinge og kvinder, og HRH hjælper også
lokale skoleelever med at træffe fornuftige uddannelsesvalg
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To havde 20-års jubilæum, og hele
På Roholmsvej har HRH er stort fælleslager, hvor medarbejdere fra de forskellige HRH-virksomheder kan hente værktøj og maskiner.
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Lærlinge og kvinder
HRH prioriterer at have mange lærlinge. De er vigtige for byggeriet og
håndværksfagenes fortsatte udvikling.
Flere HRH-lærlinge har opnået den
højeste udmærkelse i deres respektive
fag og har trykket hånd med Dronning
Margrethe ved den årlige overrækkelse.
For tre år siden fik en tømrerlærling sølv, og i år har en VVS-lærling
opnået sølv.
HRH lægger også vægt på at ansætte
Der er gang i produktionen hos RAVN alu vinduer og døre A/S – en del af HRH.
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mange års erfaring kan HRH løse alle
typer opgaver i en meget varieret bygningsmasse.
Kunderne ligger i hele hovedstadsområdet og spænder blandt andet
over offentlige myndigheder, private
erhvervsvirksomheder, boligforeninger, hospitaler, shoppingcentre og kommunale institutioner.
Arbejdet udføres med styr på kvaliteten og miljøet. HRH er både ISO 9001
certificeret (kvalitet) og ISO 14001 certificeret (miljø).

