
مستخدم خدمات التنظیف المتخصص

كمستخدم خدمات التنظیف المتخصص ستكون دائًما في الطریق وتعمل في بیئة دینامیة. تقوم بأعمال ومھام
ع الخدمات إلى خاصة لدى عمالئنا وھكذا ُیضمن رضا العمالء. أھم شيء عندئذ ھو الجودة والسالمة. یؤدي تنوُّ

أن یختلف كل یوم من اآلخر.

ما ھو عملك؟
تتكوّن األعمال الیومیة من تنظیف المنافع الصحیة والمطابخ الكبرى بشكل عمیق. تنظف أنظمة امتصاص الھواء

والشحوم وتقوم بالصیانة الفنیة الوقائیة للمنافع الصحیة والتجھیزات. باإلضافة إلى ذلك تقوم بأعمال تنظیف
متخصصة، مثل إفراغ المساكن المھملة أو إزالة الكتابة على الجدران. ستقابل مختلف أنواع من العمالء وبالتالي

ستختلف كل زيارة عن أخرى. بمعنى أن الوظیفة ممتعة جًدا فستزور أماكن لم تُزْرھا أبداً وتلقى نظرة على ما
يحصل خلف الكوالیس.

نعرض علیك وظیفة متنوعة تؤدي إلى نظافة صحیة مثلى لدى عمالئنا بفضل جھدك. تستخدم خالل العمل أحدث
المعدات والتكنولوجیا. تعتبر السالمة مھمة جًدا وستزوَّد بكل التسھیالت لتتمكن من العمل بشكل جید وآمن. لك
اإلمكانیات لتطوير نفسك من خالل اكتساب المھارات (الفنیة). تتعلم الكثیر حول جمیع المنتجات والخدمات، مثالً

من خالل الحصول على شھادات مختلفة.

باختصار: تضمن حماية الناس من التأثیرات الضارة الناتجة عن سوء النظافة الصحیة. يعني أنك تقوم بعمل ھاّم!

ماذا نقدم إلیك؟
باإلضافة إلى األجرة وأيام اإلجازة وبدل اإلجازة نقدم إلیك مكاسب إضافیة مثل: نظام تقاعد ممتاز وتأمین صحي

جماعي ومزية المستخدمین ونزھات للفريق:

تدريبات داخلیة√
ھاتف من الشركة√
العمل لدى شركة دولیة ذات طبیعة جھوية√
أجواء عمل جیدة وبیئة غیر رسمیة والكثیر من االستقاللیة√
سیارة شركة تحت تصرفك√

ما ھي صفاتك؟
أنت شخص لطیف وصبور. تتمتع بالعمل المستقل وتجیده. أنت متعود على تقديم الخدمات إنما ال تتعامى عن
الفرص التجارية. ال تذعر من البیئات الملوثة وتقدر على العمل على ارتفاعات. أنت ماھر تقنیًا وقادر على التغیر
بسرعة وتفكر دائًما في البحث عن الحلول. باإلضافة إلى ذلك ترغب في معرفة كل شيء حول مھنة التنظیف

المتخصص وتريد مواصلة توسیع معرفتك وتكون مرنًا في األعمال وأوقات العمل.

2المتوسطالمھنيالتعلیماألقلعلىوالتفكیرالعملمستوىيساوي√
أنت قوي التواصل، شفويًا وكتابیًا√
علیھا)حصلتقد(أوVCAشھادةعلىللحصولمستعدأنت√



الشركة)حسابعلى(التكالیفVOGشھادةلطلبمستعدأنت√
أنت حاصل على رخصة قیادة "ب"√

√ لديك معرفة أساسیة باللغة الھولندية

من نحن؟
Rentokilشركةتعتبر Specialist Hygieneللمرافقوالتقنیةالعمیق)(التنظیفالصحیةالصیانةفيمتخصصة

الصحیة والمطابخ الكبرى وأنظمة معالجة الھواء وامتصاص الشحوم. نضمن حماية الناس من التأثیرات الضارة
الناتجة عن سوء النظافة الصحیة. بھذه الطريقة نساھم في توفیر بیئة عمل ومعیشة آمنة وممتعة وصحیة ذات

علىھولندافيمحترًفامستخدًما50منأكثرمنالمكوّنفريقنايعمليومكلمنخفضة.مرضيغیابنسبة
النظافة الصحیة المثلى لدى عمالئنا. تعتبر السالمة والجودة والبیئة مھمة جًدا.

ھل أنت مستخدمنا الجديد لخدمات التنظیف المتخصص؟
في ھذه الحالة يرجى تقديم طلب الوظیفة مباشرة عن طريق الضغط على ھذا الزر. ھل لديك سؤال؟ ال تتردد في

االتصال بنا ھاتفیًا أو عن طريق البريد اإللكتروني عبر بیانات االتصال أدناه.

طلب اكتساب العمل غیر مرغوب فیه


