שירותי ניקיון לבתים על ידי חברת ניקיון
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תחום הניקיון לסוגיו הוא תחום מקצועי ומעידים על כך כל המכרזים המתפרסמים בתחום הציבורי והעסקי וכן
גם כל שוק הניקיון הגדול הקיים בתחום הפרטי .בתחום הניקיון הפרטי בולט הנושא של שירותי ניקיון של
חברת ניקיון לצורך ניקיון בתים כאשר הוא מתחלק לתחום של ניקיון בתים יסודי וניקיון בתים שוטף .ניקיון
בתים יסודי הוא תחום יותר פופולארי מבין שניהם בגלל אופיו .מדובר בניקוי בתים על בסיס מזדמן ,במאמץ
קבוע לפרק זמן קצר .בדרך כלל שירותי ניקיון יסודי לבתים מוזמן אחרי בניה ושיפוץ .ניקיון שוטף לבתים
קיים גם הוא במקרים בהם בעלי הבית לא רוצים להתעסק בכל הבעיות הכרוכות בהעסקת עובדת בית
בצורה ישירה.

ניקיון לבתים יסודי ושוטף

ניקיון בתים על ידי חברת ניקיון נחלק לשניים:
 ניקיון יסודי -מבוצע לאחר שיפוץ ובניה ולקראת אירועים מיוחדים .הניקיון מבוצע על ידי צוות מיומןמטעם החברה .הצוות מביא עימו מיכון חשמלי מתקדם .מכונות שטיפה וקרצוף שואבי אבק ועוד .העובדים
משתמשים בחומרים מיוחדים ובכלי עבודה המותאמים לסוג עבודה פיזי ומסיבי שכזה .כל החלקים הניתנים
לניקוי בבית מנוקים ומוברקים .חלונות ,תריסים ,דלתות ,ארונות ,רצפות ,פנלים ,כלים סניטריים ,חרסינות
וקרמיקות ועוד .אם יש דרישה מהמזמין ניתן לעשות גם עבודת פוליש לרצפות
 ניקיון שוטף  -מבוצע לפי דרישת המזמין .שירותי ניקיון שוטף על ידי חברת ניקיון ניתנים בדרך כללאחת לשבוע .הם כוללים אספקת עובדת ניקיון מתאימה לסוג זה של עבודה .החברה נושאת בכל העלויות
הכרוכות בהעסקת העובדת כולל שכר ,נסיעות ,ביטוחים ועוד .סוג זה של התקשרות מאוד נוח לבעלי
הבית.מה עוד שתמיד תהיה להם האפשרות לבקש החלפת עובדת לא מתאימה.

איך לבחור חברת ניקיון?

יש מספר גדול של חברות ניקיון בתחום .חברת ניקיון למתן שירותי ניקיון לבתים היא חברה יותר קטנה.
הנישה של התחום יותר קטן .יכול להיות גם מצב שבו לחברה גדולה יש מחלקה לתחום הנ"ל .לקוח
המבקש לרכוש שירותי ניקיון לצורך ניקיון בתים צריך לדעת לבחור את החברה המתאימה לו ביותר .בדיקה
מקיפה של החברה תביא אותו לבחירה נכונה .בחירה נכונה תיתן לו את השקט הנפשי החשוב כל כך בכל
מה שקשור בניקיון הבית.
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