
Μεριµνά για τη συµµόρφωση µε τους εσωτερικούς κανονισµούς της Πολυκλινικής, 
τις αποφάσεις, πολιτικές και οδηγίες της ∆ιεύθυνσης.

Συµµορφώνεται µε τους κανονισµούς, οδηγίες και µέτρα ασφαλείας 
για την πρόληψη και τον έλεγχο εξάπλωσης των µικροβίων στο Νοσοκοµείο.

Μεριµνά για τον ασφαλή και εµπιστευτικό χειρισµό πληροφοριών και προσωπικών 
δεδοµένων των ασθενών, σύµφωνα µε τους εσωτερικούς κανονισµούς και 
διαδικασίες της Πολυκλινικής.

Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν από την Προϊσταµένη 
Καθαρισµού ή άλλη αρµόδια προϊστάµενη αρχή.

    ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.  Απόφοιτος Λυκείου.
2.  Πιστοποιητικό υγείας από τις Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ∆ηµόσιας   
      Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3.  Προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση είναι πλεονέκτηµα.
4.  Πρόσφατο πιστοποιητικό λευκού ποινικού µητρώου.
5.  Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας στον γραπτό 
      και προφορικό λόγο.

    ΠΑΚΕΤΟ ΑΜΟΙΒΗΣ

Παρέχεται ελκυστικό πακέτο συνολικής αµοιβής, το οποίο περιλαµβάνει 
τα ακόλουθα:
1.  Σταθερός µηνιαίος βασικός µισθός.
2.  13ος µισθός.
3.  Συµµετοχή στο Ταµείο Προνοίας µε ευνοϊκό ποσοστό από τον εργοδότη.
4.  Συµµετοχή στο Σχέδιο Ιατροφαρµακευτικής Περίθαλψης Εργοδοτουµένων 
      (ευνοϊκές καλύψεις για ενδο-νοσοκοµειακή και εξω-νοσοκοµειακή 
      περίθαλψη στην Κύπρο και το εξωτερικό, κάλυψη µελών της οικογένειας).
5.  Ετήσια άδεια 22 ηµερών µε πλήρεις απολαβές.
6.  Συνεχής επαγγελµατική εκπαίδευση και ανάπτυξη.
7.  ∆υνατότητες ανέλιξης µέσα από το Πρόγραµµα Ανάπτυξης Καριέρας. 
8.  ∆υνατότητα ετήσιας αναθεώρησης µισθού βάσει απόδοσης.

    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας και να επισυνάψετε πρόσφατο 
βιογραφικό σηµείωµα αναφέροντας τον κωδικό εργοδότησης 
CL-01, µέσω του πεδίου Καριέρα στην ιστοσελίδα της Πολυκλινικής 
www.ygiapolyclinic.com,

ή

Σε κλειστό φάκελο στη 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκοµείο Λτδ, 
Τ.Θ. 56174, 3305 Λεµεσός, Κύπρος.

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των αιτήσεων θα επικοινωνήσουµε µε 
τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να 
οριστεί συνέντευξη.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων θα τηρηθεί απόλυτη εµπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να ακολουθήσετε τον σύνδεσµο 
careers@ygiapolyclinic.com ή να επικοινωνήσετε µε τη ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου 
∆υναµικού της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ στα τηλ.: 25 884758 / 25 884655.

    ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Η Καθαρίστρια παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας σε όλες τις εγκαταστάσεις του 
Νοσοκοµείου.

Καθαρίζει και απολυµαίνει τα δωµάτια των ασθενών, τις τουαλέτες, τα µπάνια, τα 
Κλινικά Εργαστήρια, τα γραφεία, τις αίθουσες, τις χειρουργικές αίθουσες, τα τζάµια 
και άλλες περιοχές του Νοσοκοµείου.

Πλένει τα κρεβάτια και τα στρώµατα των ασθενών.

∆ιατηρεί τους βοηθητικούς και αποθηκευτικούς χώρους καθαρούς 
και τακτοποιηµένους.

Συλλέγει τα βρώµικα λινά, τα µεταφέρει στο Τµήµα Πλυντηρίων και δύναται 
να διανείµει τα καθαρά.

Αντικαθιστά τις µολυσµένες και λερωµένες κουρτίνες και κουρτινόξυλα.

Αραιώνει και χρησιµοποιεί τα καθαριστικά, σύµφωνα µε τις οδηγίες που παρέχονται 
από την Προϊσταµένη Καθαρισµού, τη ∆ιεύθυνση του Νοσοκοµείου και τις 
κατευθυντήριες γραµµές Υγείας και Ασφάλειας, όπως αυτές έχουν συµφιλιωθεί 
µε την τοπική και διεθνή νοµοθεσία.

Αποµακρύνει τα σκουπίδια και τα ανακυκλώσιµα υλικά και τα συλλέγει 
στους καθορισµένους χώρους.

Καθαρίζει τον εξοπλισµό που χρησιµοποιεί και είναι υπεύθυνη για τον επαρκή 
ανεφοδιασµό του τρόλεϊ καθαρισµού που χρησιµοποιεί σε καθηµερινή βάση 
(καθαρά ξεσκονόπανα / υγρά καθαρισµού και απολύµανσης / προστατευτικά 
γάντια / σεντόνια και ούτω καθεξής).

Ενηµερώνει την Προϊσταµένη Καθαρισµού, σε περίπτωση βλάβης / φυσικής 
φθοράς του εξοπλισµού στο δωµάτιο ή την εγκατάσταση που καθαρίζει.

Ακολουθεί τη χρωµατική κωδικοποίηση του εξοπλισµού καθαρισµού (πράσινο = 
πλύσιµο λεκάνης και νιπτήρα / κίτρινο = έπιπλα δωµατίου / κόκκινο = τουαλέτα / 
µπλε = µπάνιο και ντους).

Αναφέρει άµεσα και παραδίδει κάθε απολεσθέν αντικείµενο, ασχέτως της αξίας 
του, στην Προϊσταµένη Καθαρισµού. Σε περίπτωση που απουσιάζει, το αντικείµενο 
παραδίδεται στο Τµήµα Υποδοχής.

Χρησιµοποιεί τα κατάλληλα ΜΑΠ (Μέσα Ατοµικής Προστασίας), όπως γάντια, 
πλαστική ποδιά, µάσκα PP2, κλειστά παπούτσια που προστατεύουν το δέρµα από 
κάτι που στάζει ή από οποιαδήποτε επιβλαβή επαφή, έχει τα µαλλιά µαζεµένα και 
αποφεύγει να φοράει κοσµήµατα στα χέρια.

Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ είναι το µεγαλύτερο και ένα από τα πιο άρτια εξοπλισµένα 
Ιδιωτικά Νοσοκοµεία στην Κύπρο. Βρίσκεται στο κέντρο της Λεµεσού και διαθέτει 
σύγχρονες υποδοµές Χειρουργικών Μονάδων, ∆ιαγνωστικών Υπηρεσιών, Μονάδας 
Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, εφάµιλλων µε αυτών άλλων 
σύγχρονων Νοσοκοµείων του εξωτερικού. Είναι ∆ιαπιστευµένο από τον Οργανισµό 
∆ιαπίστευσης Νοσοκοµείων CHKS του Ηνωµένου Βασιλείου από το 2012, σύµφωνα 
µε το CHKS Accreditation Programme for Health and Care Organisations, για την 
ολική ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που προσφέρει.

∆ιατηρεί συνεργασία µε περισσότερους από 180 έγκριτους Συνεργάτες Ιατρούς,  
οι οποίοι πρωτοπορούν σε ένα ευρύ φάσµα ειδικοτήτων της ιατρικής τόσο στην 
Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. ∆ιαθέτει 152 πλήρως εξοπλισµένες κλίνες και 
απασχολεί πέραν των 500 εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης.

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ «ΥΓΕΙΑ»
Η Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ στη Λεµεσό, δέχεται αιτήσεις για ενίσχυση του Τµήµατος Καθαρισµού. 
(Κωδικός Εργοδότησης CL-01).

ΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ


