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Seminář

Úklidové činnosti z pohledu manažera a facility
manažera
Ing. Tomislav Langkramer
Seminář poradí objednavatelům úklidových činností, jak efektivně zadávat práce a kontrolovat kvalitu jejich provedení.
Sleva až 20 % pro více účastníků na jedné přihlášce. Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Firemní školení na míru Vám rádi připravíme na poptavka@kursy.cz.
Školení na míru
9.10.2019
9:00 - 13:30
Praha
Adresa bude upřesněna
Přihláška
3790 Kč
další termíny

Lektor
Ing. Tomislav Langkramer
má více než patnáctileté zkušenosti na vedoucích pozicích s údržbou a správou nemovitostí a s vedením úklidových firem.
Obdržel certifikáty ve všech stupních kvalifikace managementu pro úklid u České společnosti pro jakost (nejvyšší stupeň
certifikátu - Úklidový specialista). Je expertem Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. pro úklidové služby…
Více informací a další semináře lektora

Seminář je určen pro:
manažery, facility manažery, správce budov, zadavatele úklidových prací a další pracovníky, kteří mají za úkol objednávat
nebo kontrolovat úklidové služby/činnosti

Cíl semináře:
je seznámit posluchače s úklidovými činnostmi, s jejich prováděním a kontrolou kvality z pohledu zadavatele.

Obsah semináře:
Přehled úklidových činností, identifikace materiálů, používání nástrojů a prostředků pro úklid - zejm. chemických
Harmonogramy (standardy) úklidových činností
Cena práce a - zajištění pracovní síly dodavatelem
Doplňování hygienického materiálu, sledování a četnosti doplňování a objemu spotřeby
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Vícepráce, práce na objednávku (nad rámec paušál. plateb)
Komunikace objednatel – dodavatel
Kontroly kvality a hodnocení účinnosti úklidu sankce, penále
Výběrová řízení – zadávací dokumentace (doporučení)

Časový harmonogram:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 13.30 – přednáška (3. část + diskuse)
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