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Um novo conceito de terceirização

PARA SUA EMPRESA



O nosso portifól io de mão de
obra especial izada é

diversificado, atendendo os
mais diversos seguimentos e
podem trazer qualidade e

excelência a qualquer tipo de
público.

Serviços gerais, brigadistas,
recepcionistas, garçons,
monitoramento 24h, etc.

Visando a qualidade e um

atendimento de excelência o

Grupo JGS Serviço em conjunto

com o cliente, após ouvir e

compreender a sua necessidade,

oferece um planejamento

adequado e compatível com a

qualidade que se quer obter,

refletindo em serviço com alta

qualidade e aproveitamento.



O GRUPO JGS SERVICE é uma empresa especial izada
para oferecer aos seus clientes o que há de melhor em
terceirização de serviços de limpeza e conservação
predial e condominial, obras e reformas, agente de
portaria, recepção, brigadista, segurança desarmada com
profissionais treinados e capacitados para executar as
necessidades dos clientes. O destaque da empresa é ser
compromissada com a qualidade e a busca da excelência
dos serviços prestados e assumindo assim oferecer o
melhor ao cliente observando as suas reais necessidades
e estudando sempre as melhores alternativas para melhor
atende-lo.

Terceirização de mão
de obra especializada.

Para a JGS SERVICE, profissionais altamente capacitados e

treinados, al iado ao uso dos melhores produtos e tecnologias

disponíveis no mercado, significam ganho de produtividade,

menores custos na prestação dos serviços, resultados mais

satisfatórios e melhor grau de satisfação dos seus clientes.



Um novo conceito em terceirização
de serviços para a sua empresa!
O Grupo JGS Service é composto
por profissionais altamente
capacitados buscando melhor
atender o cliente.

TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

A terceirização é a transferência de

um determinado serviço à outra

empresa. Oferecemos as melhores

soluções.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Oferecemos profissionais
qualificados para conservação e
limpeza predial e condominial.

OBRAS E REFORMAS

Ajudamos na construção e na
reforma do seu patrimônio
também, tudo para manter o seu
conforto.

BRIGADISTAS E SEGURANÇAS

Tenha o seu patrimônio em boas e
qualificadas mãos, temos
profissionais qualificados e aptos
para cuidar dos seus bens. Conte
conosco.

PORTARIA VIRTUAL
MONITORAMENTO 24H

A Portaria Virtual permite maior
segurança de prédios e
condomínios, tem o custo reduzido
e usa a tecnologia avançada,
controlando as entradas e saídas
através de câmeras e internet.

E MUITO MAIS! ! ! Excelência, Qualidade e
Compromisso

“Serviço é o conjunto de
atividades realizadas por uma
empresa para responder às
expectativas e necessidades do
cliente.”

Nós nos preocupamos em
atender as suas expectativas e
necessidades que são refletidos
no compromisso e qualidade de
cada serviço que prestamos.




