Brigáda / Práce ve společnosti Clean Factory, s.r.o.
O jakou práci se jedná?
Jedná se o úklid krátkodobě pronajímaných apartmánů v centru Prahy. V naší kanceláři v Nuslích
obdržíte rozpis (3–4 apartmány průměrně na den), klíče a úklidové vybavení (3–4 sady hadrů, 3 lahve
s chemií a skládací mop), a můžete vyrazit. Rozpis obsahuje navigace na apartmány, a přání klienta
(například na stlaní, nebo dekorace) - stejně tak i číslo na rozvoz, který Vám přiveze čisté prádlo
k povlečení pro nové hosty, spotřební materiál k doplnění (mýdlo, toaletní papír), a odveze prádlo
špinavé.

Kde se práce vykonává?
Apartmány k úklidu se nachází hlavně v centru Prahy, některé i lehce mimo centrum (Holešovice,
Karlín, Smíchov). Vždy se snažíme plánovat tak, aby každý pracovník byl v nějaké oblasti (například
dát všechny byty v Karlíně pohromadě jednomu pracovníkovi). Práce tedy zahrnuje cestování po
Praze. Před začátkem spolupráce s Vámi půjde jeden z našich zkušených zaměstnanců, a naučí Vás
uklízet efektivně a systematicky.

Jak je práce placená, a jaké jsou odměny?
Každý z apartmánů má určenou dotaci, za jakou dobu lze uklidit. Tato dotace zahrnuje i průměrnou
dobu přesunu mezi jednotlivými apartmány. Každý ze zaměstnanců má následně svoji vlastní
hodinovou sazbu (na začátku spolupráce 120,- Kč / hodina hrubého). V případě, že práce bude
dlouhodobě odváděna kvalitně, navyšuje se hodinová sazba až do výše 150,- Kč / hodina.
Středně velké apartmány mají dotaci okolo 2,5 hodiny. Prakticky každý je schopen za den uklidit takto
velké apartmány minimálně 3. V takovém případě si přijdete na 7,5 hodiny (900,- Kč). Málokdy se
však stává, že dotaci vyčerpáte, obvykle tyto tři apartmány nezaberou přes 6 hodin práce. Záleží jen
na Vaší rychlosti kvalitního úklidu.
Výplatní termín je na začátku příštího měsíce (v hotovosti nebo na účet), a na začátku pracovního
poměru jsou možné i zálohy.

Co musím splňovat, jaké je očekávání?
Velkou výhodou je dobrá znalost Prahy, případně schopnosti se zorientovat. K tomu může velmi
pomoct chytrý telefon, pomocí kterého se s námi zároveň dá – krom výhody navigace a spojů –
pomocí Whatsappu rychle komunikovat, případně hlásit závady na apartmánech.
Očekáváme kvalitně odvedenou práci, a velmi důležitá je pro nás také spolehlivost, pokud se
domluvíme na nějakém termínu práce a objemu apartmánů.
Pokud máte k dispozici automobil, můžete si také rozvážet prádlo a materiál sami, a tím ušetřit další
čas – nebo si sebou vzít kamaráda, a jít společně uklidit více bytů. Jednotlivé závozy jsou pak oceňeny
částkou 50,- Kč za jeden rozvezený apartmán.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na e-mailovou adresu kruzela@cleanfactory.cz ,
případně na telefonní číslo +420 601 564 647.

Děkujeme za Váš zájem

