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Daugiau nei 1000 eurų dirbant valymo srityje – dar ir kaip įmanoma
Vitarestoje dirbančios tvarkos ambasadorės gyvu pavyzdžiu įrodo, kad valymo paslaugų srityje tikrai galima užsidirbti. Pakalbinome tris darbuotojas,
kurių mėnesio atlyginimas yra gerokai
didesnis nei vidutinės lietuvio pajamos.

no, jog dirba šiek tiek daugiau valandų
nei pilnas etatas ir tai jai leidžia užsidirbti norimą atlyginimą. „Svarbu ir tai, kad
gerai sutariame tiek su klientu, tiek su
administracija – tuomet ir darbas tampa
malonus“, – pasakoja moteris.

Kaune dirbanti Svetlana pasakoja, kad
norint valymo srityje užsidirbti daugiau
nei 1000 eurų reikia tam tikrų įgūdžių.
Kiekvienas valymo objektas turi savo
specifiką, todėl svarbu tinkamai planuoti darbus bei žinoti, kas gali pareikalauti
daugiau laiko ir pastangų. „Žinoma, reikia
mokytis, – sako Svetlana. – Pati dirbau
šioje srityje užsienyje, tačiau nepasakyčiau,
kad uždirbau daugiau nei dabar.“ Pasakodama apie darbo krūvį Svetlana pasidali-

Jau apie 20 metų valymo srityje dirbanti
Veidrutė pasakoja, kad dirbant kiek daugiau nei įprastas 8 valandas bei renkantis
darbą vakarinėje pamainoje tikrai galima
uždirbti tūkstantį ir daugiau. Ilgametę patirtį valymo srityje turinti moteris teigia,
kad dabar valymo procesas gerokai patobulėjo, tapo greitesnis ir kokybiškesnis.
„Dabar ir siurbliai lengvesni, ir šluostės
pritaikytos dulkių surinkimui, todėl galima atlikti daug daugiau darbų.“ Paklausta,

ką patartų valymo srityje dirbantiems,
Veidrutė sako: „Kiekviename darbe
apmoko, todėl nėra sudėtinga užsidirbti,
jei tik stengiesi“.
Vilniaus „Technopolyje“ dirbanti Rita
sako, kad viskas priklauso tik nuo noro: jei
jo yra, tai ir uždirbti daugiau nėra sunku.
„Dienos metu dirbu budinčia patalpų
tvarkytoja, o vakare valau, tad sudėjus
tikrai išeina užsidirbti“, – pasakoja Rita.
„Manau, kad dirbant kiekvieną darbą
svarbu tinkamai susidėlioti darbų eigą,
o valymo srityje reikia nepamiršti nuolat
visur palaikyti švarą tam, kad vėliau
netektų kažko ilgai šveisti. Tuomet
daugiau padarai, o kai daugiau padarai –
daugiau ir uždirbi“, – patarimais dalijasi Rita.

Naujos atsižymėjimo sistemos nauda
Visai neseniai Vitarestoje įdiegta nauja
darbuotojų atsižymėjimo sistema. Apie
jos naudas ir dar vieną įmonės žingsnį
link modernios kasdienybės pasakoja
Vitarestos personalo vadybininkė Neringa, objekto vadybininkė Lilija bei
pardavimų vadovas Povilas Gecevičius.
„Pirmiausia darbo laiko registravimo
sistema skirta ne darbuotojų sekimui
ar stebėjimui. Nuoširdžiai tikime, kad
mūsų darbuotojai yra sąžiningi ir pareigingai atlieka savo užduotis“, – pasakoja Povilas Gecevičius.
Vitarestos darbuotojai vaduoja vieni kitus, dirba papildomas darbo valandas
ar dienas, todėl dažnai objekto vadybininkės netiksliai apskaičiuoja patalpų
tvarkytojoms darbo užmokestį. Anot P.
Gecevičiaus, natūraliai dalis informacijos skubant ir nuolat intensyviai dirbant
pasimiršta. „Tuomet valytojos mokėjimo dieną nesulaukusios tokios darbo
užmokesčio dalies, kurios tikėjosi, visai
teisėtai reiškia ir jaučia nepasitenkinimą“, – pasakoja pardavimų vadovas.
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Dėl kilusių nesklandumų objektų vadybininkėms tenka prašyti buhalterijos
ištaisyti įvykusias klaidas: pridėti prie
sekančio mėnesio darbo užmokesčio
trūkstamą dalį. Norint išvengti tokių
klaidų Vitarestoje testuojama PRP registravimo sistema. Naujoji įranga suteikia disciplinos laikymosi, o iškilus
diskutuotiniems klausimams su užsakovais, galima pateikti įrodomąją informaciją, kad darbuotojas dirbo objekte.

darbuotojas yra darbo vietoje. „Ateidamas į darbą tvarkytojas atsižymi, tą
patį padaro išeidamas, o sistema automatiškai suskaičiuoja darbo valandas
bei leidžia išvengti darbo užmokesčio
apskaičiavimo klaidų,“ – nesudėtingą
procesą apibūdina Neringa. Sistema
olandiška, todėl dėl iškilusių nesklandumų kreipiamasi į olandus, kurie greitai išsprendžia kilusius sunkumus.

Objekto Vilniuje vadybininkė Lilija
teigia, kad „naujoji sistema palengvina
darbą, kadangi bet kokiu metu galima
matyti, ar darbuotojas jau yra atvykęs
į darbą ir pasidomėti, kas nutiko,
ar vėluoja, ar netikėtai sunegalavo.
Tuomet galime greičiau reaguoti ir
rasti pamainą, susisiekti su klientu dėl
konkrečios situacijos“.
Vitarestos personalo vadybininkė Neringa pasakoja, kad sistema nėra sudėtinga,
tereikia suvesti duomenis ir darbuotojui
yra priskiriamas kodas, kurio pagalba
vėliau galima realiu laiku matyti, kad
info@vitaresta.lt
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