
Pracownik ds. czyszczenia specjalistycznego

Jako pracownik ds. czyszczenia specjalistycznego zawsze jesteś w ruchu i
pracujesz w dynamicznym środowisku. Gwarantując zadowolenie naszych
klientów, wykonujesz u nich specjalne prace i zlecenia. Jakość i
bezpieczeństwo są przy tym na pierwszym miejscu. Różnorodność pracy,
którą wykonujesz sprawia, że każdy dzień jest inny.

Co będziesz robić?
Twoje codzienne obowiązki będą polegać na precyzyjnym czyszczeniu pomieszczeń sanitarnych i
kuchni zbiorowego żywienia, instalacji wyciągowych powietrza i tłuszczu oraz na prewencyjnych
przeglądach technicznych sanitariatów i instalacji. Oprócz tego będziesz wykonywać specjalistyczne
czynności czyszczące polegające m.in. na opróżnianiu opuszczonych mieszkań czy usuwaniu graffiti.
Będziesz mieć kontakt z różnego rodzaju klientami. Dlatego każda wizyta będzie inna. Właśnie to
sprawia, że ta praca jest tak ciekawa. Można trafić do miejsc, do których w przeciwnym razie nigdy by
się nie dotarło i poznać je dosłownie „od kuchni”.

Oferujemy wszechstronne stanowisko, a Twoje starania zaowocują optymalnym poziomem higieny u
naszych klientów. Będziesz przy tym korzystać z najnowocześniejszych sprzętów i materiałów. A jako
że bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, otrzymasz od nas wszelkie zasoby, aby móc wykonywać
swoją pracę dobrze i bezpiecznie. Zdobywając umiejętności (techniczne), będziesz się także rozwijać.
Uzyskując m.in. kolejne certyfikaty, znacznie poszerzysz swoją wiedzę na temat wszystkich produktów
i usług.

Krótko mówiąc, będziesz dbać o to, aby chronić ludzi przed szkodliwym wpływem zaniedbań w
zakresie higieny. Twoja praca jest ważna!

Co oferujemy?
Oprócz wynagrodzenia, urlopu i dodatków urlopowych oferujemy dodatkowe profity, takie jak:
atrakcyjny program emerytalny, grupowe ubezpieczenie zdrowotne, korzyści pracownicze i wspólne
spotkania pracownicze:

✓ wewnętrzne szkolenia
✓ telefon służbowy
✓ pracę w międzynarodowej firmie, która rozumie specyfikę regionu;
✓ przyjemną atmosferę pracy, nieformalne środowisko i dużą samodzielność;
✓ samochód służbowy.

Kim jesteś?
Jesteś sympatyczną i cierpliwą osobą. Lubisz i potrafisz pracować samodzielnie. Praca w usługach
serwisowych to Twoja druga natura, ale nie zamykasz się na możliwości komercyjne. Nie przeraża Cię



brak czystości i potrafisz pracować na wysokości. Masz umiejętności techniczne, szybko się wdrażasz i
zawsze myślisz zadaniowo. Oprócz tego chcesz się nauczyć wszystkiego o specjalistycznym
czyszczeniu, nieustannie poszerzając swoją wiedzę. Wyróżnia Cię elastyczne podejście do rodzaju i
godzin pracy.

✓ Poziom umiejętności praktycznych i wiedzy na poziomie MBO2
✓ Umiejętności komunikacyjne, zarówno w mowie, jak i w piśmie
✓ Gotowość przystąpienia do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa pracy VCA

(o ile jeszcze go nie masz)
✓ Gotowość złożenia wniosku o zaświadczenie o niekaralności (VOG) (koszty ponosi firma)
✓ Prawo jazdy kategorii B
✓ Podstawowa znajomość języka niderlandzkiego

Kim jesteśmy?
Rentokil Specialist Hygiene jest specjalistyczną firmą oferującą higieniczną (głębokie czyszczenie) i
techniczną konserwację pomieszczeń sanitarnych, kuchni zbiorowego żywienia, systemów
wentylacyjnych i instalacji do wyciągu tłuszczu. Chronimy ludzi przed szkodliwym wpływem zaniedbań
w zakresie higieny. Tym samym przyczyniamy się do tworzenia bezpiecznej, przyjemnej i zdrowej
atmosfery w pracy i w życiu. Nasz zespół liczący ponad 50 profesjonalistów każdego dnia dba o
optymalną higienę u naszych klientów w Holandii, zawsze stawiając na pierwszym miejscu
bezpieczeństwo, jakość i środowisko.

Chcesz być naszym nowym pracownikiem ds. czyszczenia specjalistycznego?
Zgłoś swoją kandydaturę, klikając ten przycisk. Masz pytanie? Zadzwoń do nas albo wyślij e-mail,

korzystając z poniższych danych do kontaktu.

Agencje pośrednictwa pracy i rekrutacji prosimy o niekontaktowanie się.


