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Το ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ και το Cleaning.gr ξεκινούν σειρά

Συγκριτικά πλεονεκτήματα:

προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης για τους επαγγελματίες καθαριστές κτιρίων. Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με το
εθνικό περίγραμμα που ανακοινώθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ, πρώην ΕΚΕΠΙΣ) στις αρχές του 2010.

Q Ολοκληρωμένη κατάρτιση που καλύπτει όλο το φάσμα
του επαγγελματικού καθαρισμού, όπως τεχνική εκπαίδευση, ορολογία καθαρισμού, υγιεινή και ασφάλεια που
αφορά τις συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού κ.ά.

τάρτισης τεχνικών επαγγελμάτων και 10ετούς εμπειρίας στην
κατάρτιση επαγγελματικού καθαρισμού κτιρίων, μοκετών,
χαλιών, σαλονιών.

παιδευτές συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως τεχνικοί
ασφαλείας, χημικοί, κ.α. Μπορείτε να αναζητήσετε
τους εισηγητές μας στο εθνικό μητρώο εκπαιδευτών
του ΕΟΠΠΕΠ με ειδίκευση στον καθαρισμό.

Η κατάρτιση που παρέχουμε είναι αποτέλεσμα Q Μεγάλο μέρος πρακτικής κατάρτισης από εξειδικευμένους εκπαιδευτές καθαρισμού και όχι μόνο από εκ30ετούς εμπειρίας στο χώρο της επαγγελματικής κα-

Οι εισηγητές μας έχουν πιστοποιηθεί ως εκπαιδευτές και τεχνικοί καθαρισμού από τους πιο Q Το εκπαιδευτικό κέντρο έχει αξιολογηθεί από διεγνωστούς φορείς παγκοσμίως όπως οι BICS, IICRC, Woolsafe,
αλλά και από ελληνικούς φορείς όπως ο ΕΟΠΠΕΠ. Επιπλέον,
το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει αναγνωριστεί και από
την αγορά του επαγγελματικού καθαρισμού. Από το 2002 μέχρι σήμερα εκατοντάδες τεχνικοί καθαρισμού έχουν εκπαιδευτεί και, στην συνέχεια, πιστοποιηθεί μετά από σχετικές
εξετάσεις από το διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα.

Το πρόγραμμά μας αναγνωρίζει τους
πρωτοπόρους.
Για όσους διαθέτουν ήδη κάποιο πιστοποιητικό κατάρτισης
IICRC, BICS, Woolsafe, η εκπαίδευσή τους αναγνωρίζεται
από το πρόγραμμά μας και χρειάζεται να παρακολουθήσουν
μόνο ένα μέρος του προγράμματος, ανάλογα με την εκπαίδευση που έχουν λάβει.

θνή οργανισμό για την πληρότητα του στη διεξαγωγή
κατάρτισης επαγγελματικού καθαρισμού και αποτελεί
το μοναδικό εγκεκριμένο χώρο σήμερα στην Ελλάδα.
Q Σιγουριά στην κατάρτιση. Με την ολοκλήρωση του
προγράμματος σάς παρέχουμε ένα έγκυρο και αναγνωρίσιμο πιστοποιητικό κατάρτισης, απαραίτητο για
τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού Επαγγελματία Καθαριστή.
Q Δυνατότητα πιστοποίησης από το διαπιστευμένο Φορέα
Πιστοποίησης Καθαριστών ΣΕΒ – ΙΒΕΠΕ, όπως φαίνεται
και από το site του εθνικού φορέα διαπίστευσης ΕΣΥΔ.

Πρόγραμμα Κατάρτισης

Q Πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, τύπου 2,
εθνικής εμβέλειας, με παραρτήματα σε Θεσσαλονίκη,
Βόλο, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη, που αξιολογείται
σε τακτά χρονικά διαστήματα από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα κατάρτισης αποτελείται από 10 ενότητες και
καλύπτει όλες τις μεθοδολογίες για τον καθημερινό καθαρισμό κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα
κατάρτισης επικοινωνήστε με το Cleaning.gr στο τηλέφωνο 210 6777066 κ. Διονύση Παρασκευόπουλο.

Είναι διαμορφωμένο σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και
μεθοδολογίες και έχει προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα από τους κορυφαίους στην Ελλάδα εκπαιδευτές και
συμβούλους επαγγελματικού καθαρισμού.

Για πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης, επικοινωνήστε με το
Φορέα Πιστοποίησης Προσώπων ΣΕΒ - ΙΒΕΠΕ (αρ. μητρώου ΕΣΥΔ 153) στο τηλέφωνο 210 8257800.

