Les Experts en Pest Control

L’Artisane
Van nature lekker en kwalitatief.
Deze Waalse KMO - marktleider in vers bereide schotels
en pizza’s - is een familiebedrijf in Courcelles en stelt een
vijftigtal mensen tewerk. Elke dag worden er zo’n 10.000
pizza’s bereid die verkocht worden in de versafdeling van
Belgische en buitenlandse supermarkten. Bij de productie
wordt alles in het werk gesteld om lekkere en kwalitatieve
producten te vervaardigen.

Wensen van de klant
Bij L’Artisane Food klinkt het kwaliteit voor alles. De bereiding van vers bereide
schotels en pizza’s beantwoordt aan alle kwaliteitseisen van de voedingsindustrie.
L’Artisane is IFS en BRC gecertificeerd. Voor de Quality Manager – Grégory
DOUMONT – is het belangrijk om steeds een stapje verder te gaan dan de strikte
vereisten en om steeds te streven naar verbeteringen zowel in de kwaliteit van
de producten als in de naleving van de voedselveiligheidsvoorschriften. L’Artisane
doet dus een beroep op een partner in ongediertebestrijding en –preventie die
over een grondige kennis beschikt van alle criteria inzake voedselveiligheid en
die proactief meedenkt over mogelijke maatregelen die genomen moeten worden
om te beantwoorden aan alle auditnormen. “De servicemensen van Rentokil zijn
opgeleid en op de hoogte van alle procedures die nodig zijn om de controles van
auditorganisaties met glans te doorstaan,” vertelt Grégory DOUMONT – Quality
Manager bij L’Artisane Food.
Oplossingen van Rentokil
L’Artisane laat de gebouwen en vooral de productieketen beschermen tegen
knaagdieren en kruipende insecten. Een superstrenge preventie die niets
aan het toeval overlaat en die hen in staat stelt om onmiddellijk actie te
ondernemen bij eventuele problemen. Zoals IFS en BRC voorschrijven, worden
in de productieruimtes niet-toxische lokazen gebruikt. Bovenop de puur
technische begeleiding staat Rentokil het kwaliteitsteam van L’Artisane bij met 4
kwaliteitsinspecties per jaar. Dankzij hun preventieve aanpak kunnen er constant
verbeteringen doogevoerd worden en zijn zij steeds één stap voor op het
ongedierte. “Rentokil is een proactieve partner. Ik weet dat hun team altijd op zoek
is naar oplossingen en dat hun service verder gaat dan de basisvereisten,” aldus
Grégory DOUMONT.

“Het Rentokil team
is op de hoogte
van alle procedures
die nodig zijn om
te beantwoorden
aan de normen van
auditorganisaties”
Grégory Doumont,
Responsable Qualité bij
L’Artisane Food

Voordelen voor de klant
“Het is al voorgevallen dat wij meel geleverd kregen waarin eitjes van meelmotten
zaten. Toen wij dit ontdekt hebben, was Rentokil onmiddellijk ter plaatse om
het probleem samen aan te pakken – snel en uiterst effectief. De productie
heeft niet stilgelegen. Het is belangrijk voor L’Artisane om te kunnen rekenen
op een betrouwbare partner met kennis van zaken.” Bovendien is het online en
realtime rapporteringsysteem van Rentokil een geweldige tool voor Grégory. “Het
programma doet een groot deel van mijn werk. Ik hoef enkel de gedetailleerde
rapporten te interpreteren en als we een vraag hebben, dan staat het Rentokil team
klaar om ons te helpen.”
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Filialen in meer dan 50 landen
Effectieve bescherming gegarandeerd
Kennis van meer dan 250 soorten ongedierte
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Jarenlange ervaring in ongediertebestrijding
Beschermt de reputatie van uw bedrijf
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

