Opleiding professionele schoonmaaktechnieken
Doel :
Werknemers opleiden zodat zij kansen krijgen om zich professioneel te ontwikkelen en om hun kwaliteiten en
competenties zo goed mogelijk te benutten.
Alle onderstaande modules kunnen afzonderlijk op maat van uw organisatie opgemaakt worden en dit in
samenspraak met de leidinggevende. Een combinatie van modules kan uiteraard ook.
Opleiding:
•
•












•
•
•

Praktische opleiding op maat, op de werkvloer van uw organisatie
Theoretische vorming in onze opleidingsruimte te Aalter of bij u in uw organisatie
o Product
Wat is professionele schoonmaak : Cirkel van Sinner
Chemie : ph waarde
Etiketten : pictogrammen, gevarensymbolen
Dosering
Klassieke chemie versus ecologische reinigers en C2C
o Materiaalkennis
Correct gebruik van de gekozen materialen
Wat is microvezel
Ergonomie
o Vloeronderhoud : manueel versus machinaal
Verschillende methodes : stofwissen, mopmethodes, sprayen/boenen, schrobben, strippen, filmen
Keuze van het product
Behandelingsadvies volgens type vloer : rubber, pvc, lino, natuursteen, beton, epoxy
o Ergonomie in de schoonmaak :
Doel : De gezondheid en de veiligheid van uw werknemers verzekeren door het aanbieden van
ergonomische materialen en het aanleren van het correcte gebruik tijdens de uit te voeren taken.
Wat is ergonomie ?
Belang van ergonomie in de schoonmaak
Ergonomie en onderhoud in interieur, sanitair, werkvloer en met machines

Programma:
13:00: start opleiding – deel 1
14:30: pauze
15:00: start opleiding – deel 2
Inschrijven:
Online: https://salubris.us17.list-manage.com/subscribe?u=c1f756e0c57abe737a5c96a8b&id=fbef2a9ca9
Via uw vertegenwoordiger
Of:
CLEANING CONSULTANT
Dominique Schaeverbeke
0497/ 42 35 35
Dominique@salubris.be
VERANTWOORDELIJKE SCHOONMAAKMACHINES
Bjorn Peelman
0479/81 02 73
Bjorn@salubris.be
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Opleidingsattest:
Salubris is een erkend opleidingsverstrekker. Wij voorzien opleidingsattesten op naam van de inschrijver.
Locatie: opleidingscentrum Salubris – Léon Bekaertlaan 32, 9880 Aalter
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