FAQ
CNS Visioner
Det er CNS’ vision, at blive endnu bedre til det vi gør. Vi har
i de forgangne år samlet en del erfaring på området og kan i
dag høste glæderne samt kunderne af disse erfaringer. Derfor er CNS i dag en virksomhed i stadig og markant vækst.
På under 10 år har vi femdoblet vores medarbejderstab.
Mange af vores målsætninger er blevet indfriet, fx vores
mål om:
•

at blive ISO9001 certificeret

•

at levere et ensartet produkt og en god service

•

at kunne garantere kunderne de personer, de har bestilt

•

at kunne rykke ud med ganske kort varsel, grundet
CNS fleksibilitet og medarbejdernes positive holdninger, samt forståelse over for den service og fleksibilitet,
som kunderne forventer i markedet i dag.

En af vores visioner, som vi fortsat arbejder på, er at blive
blandt de største på markedet i Danmark.
Vi arbejder også på at være et af de mest innovative, dynamiske og nytæn-kende vagtselskaber i Danmark. Det be-

• Moderne vagtselskab
• Afdelinger på Sjælland, Fyn
og Jylland
• Mange års erfaring

tyder, at vi konstant finder på nye spændende produkter
til vores kunder. Som eksempel kan nævnes, det trådløse
PagerCall, som bruges i diskoteksbranchen.

ALT I VAGT OG SIKKERHED

• Individuelle løsninger til
individuelle behov

FAQ
PagerCall er et trådløst alarmsystem, som bæres af
dørmænd. Trykkes en alarm fra stedet, vil PagerCall straks
meddele dørmanden om, hvilken slags alarm det er, og
hvor alarmen er blevet aktiveret.
Der kunne nævnes flere eksempler, hvor vi gør mere end
blot at tilbyde folk en service. Vi ønsker at tilbyde vores
kunder ekspertisen, en komplet pakkeløsning efter deres
specifikke behov.
Derfor holder CNS fokusering og priotering på de mindste
ændringer, der foretages inden for branchen. Vi skal være
knivskarpe og hele tiden overvågne! CNS skal fremover
gøre den forskel, som er mærkbart på det danske marked.

• Moderne vagtselskab
• Afdelinger på Sjælland, Fyn
og Jylland
• Mange års erfaring
• Individuelle løsninger til
individuelle behov
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