
KAS OLETE VÄIKESE MAJUTUSETTEVÕTETE 
 OMANIK?

 

KAS TE TÖÖTATE HORECA SEKTORIS
PUHASTAMISE VÕI  TEENINDAMISE
VALDKONNAS VÕI  OLETE SELLEST

HUVITATUD?
 

KAS OLETE KOOLITUSORGANISATSIOON VÕI
KOOLITAJA,  KES JUBA PAKUB

PUHASTUSTEENUSEID VÕI  OLETE HUVITATUD
SELLISE TEENUSE KASUTUSELEVÕTUST?

 

HYPERCLEAN4HORECA
ON SI IN TEIE  JAOKS!
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UUENDUSLIK ÕPPEKAVA,
MIS ON PAINDLIK JA KOOSNEB ERINEVATEST
MOODULITEST
Õppekaval on paindlik ja kasutajakeskne lähenemine.
HyperCLEAN4HORECA õppekava mitmekülgsus ja asjakohasus
muudab selle mikro-HORECA puhastussektori töötajatele
vajalikuks ja annab neile asjakohased oskused, et tagada töö- ja
tervise ohutus ning kvaliteetsete teenuste pakkumine
maksimeerides  nii ettevõtte tulu ja mainet.

HyperCLEAN4HORECA projekti viimasest uudiskirjast
on möödunud kuus kuud. Projekti meeskond pani
kindla aluse uute teadmiste arendamisele selliselt, et
sellel oleks tõendatud alus hügieeni- ja
puhastusteenuste osutamiseks HORECA tööstuses.

Koolitusprogrammi hindamine hõlmab ulatuslikke
koolitustegevuse ja töökeskse töö tsükleid,
sealhulgas oskuste säilitamist. Koolitajad annavad
projektimeeskonnale pidevalt tagasisidet oma
töökogemuse kohta.



Mõju sihtrühmadele on märkimisväärne,
kuna nad saavad  kohe rakendada
parimaid tavasid omas tempos. Pikas
perspektiivis saab HORECA ettevõte
puhastusteenuse juht rakendada
rahvatervise teadlikkust ja ökoloogilisi
lähenemisviise.

Töödejuhataja uued teadmised aitavad ületadada raskusi töötajate värbamisel,
tööjõu tugevdamisel ja kvaliteetsete teenuste pakkumisel. Pikas perspektiivis
kajastuvad need uued ärihügieeni- ja puhtuskäitumised ettevõtte enda tuludes ning
seega Euroopa riikliku HORECA tööstuse ja turismi konkurentsivõimes.

Kvalifikatsiooniprofiil1.
Puhastustööde juht

6. Moodulit
Moodul 1: Mustuse tuvastamine
Moodul 2: Ökoloogiline jalajälg
Moodul 3: Teenuse järelevalve
Moodul 4: ELi ja siseriiklikud õigusaktid
Moodul 5: Üldised oskused
Moodul 6: Spetsiifilised ettevõtlusoskused



29. septembril 2020 toimus partnerite vahel
edukas veebikohtumine. Teine
partnerluskohtumine keskendus
koolitusmetoodikale ja väljatöötatud
strateegiate rakendamiseks vajalike tegevuste
loetelu kinnitamisele.

Partneritel oli võimalus näha HyperCLEAN
mängu esimest mustandit, mis viiakse ellu 5
riigis! Interaktiivne mäng, mis annab projektist
teadmisi köitvalt ja lõbusalt, kas esmasete
oskuste õppimiseks või oskuste säilitamiseks.

Projekti tegevustest jälgige projekti veebisaiti ja sotsiaalmeedia lehte.
 

https://hyperclean4horeca.eu/
https://www.facebook.com/hyperclean4horeca/
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