ÉCOLE FRANÇAISE D’ATHÈNES

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η Γαλλική Σχολή Αθηνών επιθυμεί να προσλάβει έναν υπάλληλο καθαριότητας.
Γενικές πληροφορίες:
Τόπος εργασίας:
Γαλλική Σχολή Αθηνών
Διδότου 6
10680 Αθήνα- Ελλάδα
Είδος σύμβασης : σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ελληνικού δικαίου.
Προβλεπόμενη ημερομηνία πρόσληψης : 15 Ιουνίου 2016 το αργότερο.
Ποσοστό απασχόλησης : πλήρης απασχόληση, 35 ώρες/εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή
(06 :00-13 :00)
Θέση εργασίας κατηγορίας 4 στη μισθολογική κλίμακα του Ιδρύματος.
Πλαίσιο:
Η θέση εργασίας υπάγεται στο Διοικητικό τμήμα. Ο υπάλληλος ενσωματώνεται στο πλαίσιο μίας
ομάδας 5 ατόμων. Οι δραστηριότητές του τίθενται υπό την επίβλεψη της οικονόμου του Ιδρύματος.
Αποστολή :
Εκτέλεση εργασιών καθαριότητας σε χώρους γραφείων ή τεχνικούς, ή ειδικούς χώρους (βιβλιοθήκη,
ξενώνας) της έδρας της Γαλλικής Σχολής στην Αθήνα, με σεβασμό των πρωτοκόλλων και κανόνων
υγιεινής.
Δραστηριότητες :
 Προετοιμασία των εργαλείων, των προϊόντων καθαρισμού και σηματοδότηση των
ολισθηρών ζωνών
 Ξεσκόνισμα επιφανειών, απομάκρυνση απορριμμάτων, διαλογή και εκκένωση των
καλαθιών αχρήστων
 Καθαρισμός και πλύσιμο των δαπέδων και των επίπλων.
 Καθαρισμός των εγκαταστάσεων υγιεινής και των κουζινών και εφοδιασμός των συσκευών
διανομής χαρτιού, σαπουνιού,…
 Καθαρισμός των χώρων με αερισμό και χρήση αποσμητικού
 Καθαρισμός ισόγειων γυάλινων επιφανειών
 Καθαρισμός ευαίσθητων χώρων (βιβλιοθήκη, εργαστήριο συντήρησης…)
 Καθαρισμός και συντήρηση των εργαλείων καθαρισμού
 Επαγρύπνηση σχετικά με την ασφάλεια των χώρων και αναφορά ενδεχόμενων
δυσλειτουργιών.
Ικανότητες :


Ανάλογη εμπειρία επιθυμητή



Γνώση εν γένει των βασικών κανόνων υγιεινής.










Γνώση των κανόνων ασφαλείας.
Γνώση θέσεων και στάσεων χειρισμού φορτίων.
Γνώση του τρόπου χρήσης υλικών και προϊόντων, ικανότητα ανάγνωσης των οδηγιών
χρήσης.
Γνώση των συνθηκών αποθήκευσης των προϊόντων.
Ικανότητα διαχωρισμού του είδους των επιφανειών προς καθαρισμό.
Γνώση εκτέλεσης εργασιών σκουπίσματος, πλυσίματος, χρήσης ηλεκτρικής σκούπας,
ξεσκονίσματος.
Γνώση επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης των επιφανειών ως προς την καθαριότητα πριν
την αποχώρηση από τον τόπο εργασίας.
Ικανότητα εντοπισμού και αναφοράς των ανωμαλιών και δυσλειτουργιών.

Προσωπικές ικανότητες :
 Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 Ακρίβεια
 Ανταπόκριση
 Διαπροσωπικές δεξιότητες
 Σεβασμός των οδηγιών
 Αίσθηση διακριτικότητας
Αντιξοότητες :
 Φυσικές αντοχές στην προσπάθεια και στην όρθια στάση.
 Χειρισμός απορρυπαντικών προϊόντων και προϊόντων που απαιτούν προσεκτικούς
χειρισμούς.
 Μεταφορά υλικών αυξημένου βάρους
 Έκθεση στη σκόνη
 Περιστασιακά, πιθανότητα μετατόπισης ωρών εργασίας λόγω πραγματοποίησης
εκδηλώσεων της Σχολής.
Υποψηφιότητες :
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων καθορίζεται η 1η Ιουνίου 2016. Οι
υποψηφιότητες θα περιλαμβάνουν ένα βιογραφικό σημείωμα και πιθανώς μία σύντομη
συνοδευτική επιστολή και πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση recrutements@efa.gr
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη θέση εργασίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την
οικονόμο του ιδρύματος : Κυρία Ρόζα Χαρικιοπούλου : 210-36 79 937

