
Uzman Temizlik Hizmetleri Görevlisi

Uzman Temizlik Hizmetleri Görevlisi olarak her zaman servise çıkacak ve
dinamik bir ortamda çalışacaksınız. Müşterilerimizin memnun kalmasını
sağlayacak özel görev ve çalışmaları yerine getireceksiniz. Bu çalışmalarda
kalite ve güvenlik en başta yer almaktadır. İşlerinizdeki çeşitlilik sayesinde her
gününüz bir önceki ile aynı olmayacaktır.

Ne yapacaksınız?
Günlük görevleriniz, saniter alan ve endüstriyel mutfakların kapsamlı temizliğidir. Hava ile yağ emici
sistemleri temizleyecek ve saniter alan ile donanımlarda önlem amaçlı teknik bakım yapacaksınız.
Ayrıca özel temizlik görevleri uygulayacaksınız (harap konutları boşaltmak ya da grafiti (duvar)
yazılarını silmek gibi). Müşterilerin çeşitliliği sayesinde her ziyaretiniz birbirinden farklı olacaktır. Bu işin
güzel yanı da budur, hiç uğramadığınız yerlere gidecek ve görünlerin perde arkasında bulunan yerlere
bakacaksınız.

Gösterdiğiniz çalışma ile müşterilerimize optimal hijyen sunabileceğimiz değişken bir iş teklif ediyoruz.
Çalışırken en yeni teknikleri ve malzemeleri kullanacaksınız. Güvenlik en büyük önceliğimizdir. Uygun
ve güvenli şekilde çalışabilmek için size tüm olanakları sunacağız. (Teknik) beceriler kazanarak
kendinizi geliştirebilirsiniz. Farklı sertifikalar alarak tüm ürün ve hizmetler hakkında pek çok şey
öğrenebilirsiniz.

Kısacası insanları kötü hijyenin getirdiği zararlara karşı koruyabilirsiniz. Böylece önemli bir iş yapmış
olursunuz!

Size neler sunuyoruz?
Maaş, tatil günleri ve tatil ödemesinin yanı sıra sunduğumuz bir takım ekstralar da var (uygun emeklilik
düzenlemesi, kolektif sağlık sigortası, çalışan avantajları ve ekiple yapılan geziler gibi).

✓ Şirket içi eğitimler
✓ İşten verilecek cep telefonu
✓ Bölgesel karaktere sahip uluslararası bir şirkette çalışmak
✓ Güzel ve samimi bir iş ortamı ile rahat çalışma saatleri
✓ Şirket arabası

Siz kimsiniz?
Sempatik ve sabırlı bir kişisiniz. Bağımsız çalışabilme olanağını seviyorsunuz ve bunda başarılısınız.
Hizmet vermek sizin doğanızda var, ancak ticari olanaklar konusunu da görmezden gelmeyin. Kirli
ortamlardan iğrenip kaçmıyorsunuz ve yüksekte çalışabiliyorsunuz. Teknik uzmanlığınız var, hızlı bir
şekilde iş değişimi yapabiliyorsunuz ve her zaman çözüm odaklısınız. Uzman temizlik konusunda her
şeyi öğrenmek, bilgilerinizi artırmak istiyorsunuz ve görevleriniz ile çalışma saatleri konusunda



esneksiniz.

✓ En az MBO2 eğitim seviyesi
✓ İletişim yönü güçlü (hem yazılı hem sözlü)
✓ VCA sertifikası almaya hazır (ya da zaten sertifikası var)
✓ VOG (iyi hal belgesi) başvurusu yapmaya hazır (masrafları iş tarafından karşılanacak)
✓ ‘B’ ehliyetiniz var
✓ Hollandaca dilini temel seviyede konuşabiliyorsunuz.

Biz kimiz?
Rentokil Specialist Hygiene saniter alan, endüstriyel mutfaklar, hava ve yağ emme sistemlerinin hijyen
(derin temizlik) ile teknik bakımı konusunda uzman bir şirkettir. İnsanları kötü hijyenin getirdiği
zararlara karşı korumaktayız. Böylece daha az hastalık izni alınan güvenli, güzel ve sağlıklı çalışma ile
yaşam iklimlerine katkıda bulunmaktayız. Hollanda'da 50'den fazla uzman çalışandan oluşan ekibimiz,
her gün müşterilerimize optimal hijyen sunmaktadır. Çalışmalarımızda güvenlik, kalite ve çevre çok
önemlidir.

Yeni Uzman Temizlik Hizmetleri Görevlimiz siz misiniz?
Bu butona tıklayarak doğrudan iş başvurusu yapabilirsiniz. Sorunuz varsa, aşağıdaki iletişim

bilgilerinden bizi arayabilir ya da mail gönderebilirsiniz.

Personel bulma amacıyla iletişime geçen şirketlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.


