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Temizlik Görevlisi (Kızılay Bakım A.Ş.) (KBASTG01)
Türk Kızılay /

Yayın Tarihi: 13.1.2023

Türk Kızılay Bakım A.Ş., yaşlı bireylerin sosyo-kültürel bağlarının devamını sağlamak bu bağı tüm paydaşlarıyla daha güçlü bir yapıya dönüştürmek ve
devam eden hayatlarında daha fazla katma değer üretmelerini temin etmek amacıyla 2019 yılında kurulmuştur.

Kızılay Bakım A.Ş., “Sosyal Duyarlılık” ve “Sosyal Hizmet” hassasiyeti doğrultusunda “yaşlı” bireylerin barınma, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını
karşılamak amacıyla Türkiye’nin en prestijli Sosyal Hizmet kuruluşu olmayı hedef edinmektedir.

Yenilikçi, dinamik ve gelişim odaklı yapısıyla, yaşlanan Türkiye nüfusunun oluşabilecek ihtiyaçları kapsamında öngörüleri ve profesyonel deneyimlerini de
etkin kullanarak katma değer üretmeye çalışmaktadır.

İstanbul Kartal’da bulunan huzurevimiz bünyesinde bulunan tüm ortak kullanım alanları ve sakinlerin yaşam alanlarının temel hijyen kurallarına uygun
şekilde temizlemek üzere, “Sosyal Hizmet” ve “Sosyal Duyarlılık” hassasiyetlerini önemseyen “Temizlik Görevlisi” ekip arkadaşı aramaktayız.

"Ayrıntılı bilgi almak için 0 216 280 1940  numaralarına ulaşabilirsiniz."

Genel Nitelikler

En az ilköğretim mezunu,

Alanında en az 2 yıl deneyime sahip,

Alternatif yüzeylerde kullanılabilecek kimyasallar hakkında bilgi sahibi,

Ekip çalışmasına yatkın, öğrenmeye açık, iletişim becerileri güçlü,

İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden veya edebilecek,

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan.

İş Tanımı
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Sakinin odasının temizlenmesi ve genel düzenini sağlamak,

Sakinlerin odasındaki lavabo ve tuvaletleri günlük olarak belirlenen periyotlarda temizlemek,

Sakinin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmak amaçlı kullandığı tüm ortak alanların temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde temizlenmek,

Tesis bünyesinde bulunan tüm lavabo ve tuvaletleri günlük olarak belirlenmiş periyotlarda temizlemek,

Tesisin bahçesini, sorumlu müdür tarafından belirlenen periyotlarda düzenli olarak temizlenmek,

Tesis bünyesinde bulunan camları, sorumlu müdür tarafından belirlenen periyotlarda düzenli olarak temizlemek,

Eksilen temizlik malzemelerinin tedarik edilmesi amacıyla düzenli olarak ilgili yöneticisine bildirmek.

Kurumsal Politikalar

Türkiye Kızılay Derneği, birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar oluşturmaya kararlıdır; tüm
çalışanlarının da bu taahhüdü gerçekleştirmelerini ve desteklemelerini bekler. Türkiye Kızılay Derneği cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye
kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere kurumun politikaları, amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına
sahiptir.

Derneğimiz, cinsel sömürü, istismarın önlenmesi, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık ilkelerine uyumu kabul eder ve bu ilkeleri kurum çalışmalarında
ve çalışanlarında yaygınlaştırır.

Seçilen tüm adayların bu standartlara ve ilkelere uymaları beklenir; bu nedenle adaylar bu kapsamdaki değerlendirme aşamalarından geçeceklerdir. 

Anahtar Kelimeler: Temizlik, Beden İşçisi, Vasıfsız Personel


