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Оголошення  вакансії прибиральника (ч/ж/і)  

Як один з найбільш передових і сучасних заводів з сублімованої кави в Європі, ми шукаємо 
активного прибиральника для нашого заводу. Маючи близько 90 співробітників і виробничу 
потужність 4,500 тонн на рік, Norddeutsche Kaffeewerke GmbH, член Strauss Coffee, належить до 
міжнародних середніх виробників у харчовій промисловості.  

 
Ми шукаємо на 01.09.2022 прибиральника для технічно-прибирального обслуговування нашого 
заводу. 
Щоденний робочий час становить близько 3,5 – 4 годин, в т.ч. кожні другі вихідні дні. 
 
 
Ваші завдання: 

 Прибирання приміщень в всій будівлі 
o Пилососити офіси і конференц-зали і протирати пил (письмові столи, столи, підвіконня, 
радіатори і т.д.) 
o Пилососити і протирати вхідну зону і коридори 
o Спорожняти та чистти кошикb для паперу 
o Прибирання сходів і сходової клітки виробництва 
o Чистити санітарний шлюз 
o Поповнення миючими та дезінфікуючимиі засобами (санітарний шлюз) 
o Прибирання диспетчерських і офісів у виробничій зоні 

 Прибирання їдальні 
o Протирати підлогу 
o Протирати пил 
o Спорожняти, чистити сміттєві баки та утилізувати сміття 

 Прибирання санітарних вузлів (туалет, душові кабіни, підлоги) 

 Прибирання шаф соціальних кімнат (роздягалень) ззовні, туалетів, підлоги 

 Наповнення/заправка відсутніх матеріалів, таких як туалетний папір, одноразові рушники 
тощо. 

 Огляд запасів необхідного матеріалу, при необхідності замовлення у співпраці з відділом 
закупів 

 Полив рослин в будівлі 

 Прибирання місць для палення 
 
 
Ваш профіль: 

 При можливості початковий досвід в прибиранні 

 Знання правил гігієни є перевагою 

 Доброзичливий і ввічливий зовнішній вигляд 

 Акуратний і надійний спосіб роботи 

 Добре управління часом 

 Маєте око для чистоти 

 При можливості сертифікат відповідно до Закону про інфекційний захист для працівників 
харчового сектору 
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Ми пропонуємо поряд з іншим: 
Norddeutsche Kaffeewerke GmbH пропонує Вам амбіційну та різноманітну роботу з відповідною 
винагородою. Ви будете працювати в сучасному робочому середовищі з плоскими ієрархіями і 
короткими шляхами прийняття рішень. Ви можете очікувати довгострокової перспективи на 
майбутнє з унікальною технологією на одному з розвивающихся ринків. 
 

 Перспективи професійної діяльності 

 Виплати бонусів 

 Виплата різдвової винагороди 

 Капіталоформуючі виплати 

 Спеціальна відпустка   Внутрішні продажі кави  

 Пільгове харчування  Корпорптивне додаткове медичне 
страхування.  

 
 


