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Moduler

Ergonomi, friskvård och fysisk arbetsmiljö

Golv och inredningsmaterial

?_"]1391r,"!I1l-S-9q,!y§Ep.om. apgtslniliÖ, ergonomioch aöetssått. Han/hon kan lörktara viktiga detar av triskvård oeh ge
exempel på stressfaldorer i arbetet.. Deltagaren. har god kånnedom om, och kan redogöra-ftir, hur arbetsrnigO- ocfimiliÖlagstiftningen påverkar städarbetet ocli stådaren iamt vilka rättigheier och ;kyidighäiei aro'eisgiväiäå"irar'i otika
arbetsmiliöfrågor.

Nivå

2

2

År

2013

2013
P_"it39-T,91 !31_Sod I!§|"p om olika golv- och inredningsmaterlal såvå! egenskaper hos och meloder tör rengörning och
underhäll av dessa. Deltagaren har åven god kunskap om hur en bra entrö ska vara'uppbyggd och fungera.

Kem-tekniska produkter Z 2013
Deltagarcn hqr Soq kunskap om _korrekt användning av olika kemiska medel i sitt dagliga arbete. Deltagaren förstär
informationen i ett säkerhetsblad och kan förklara innebtrden av piktogram och farosymboleil -

Lärande organisation Z 2019
Dehagaren har god kunskap om samspelet i en grupp och kommunikationens betydelse Iör löretagets utveckling.

Städningens grunder 2 2013
P:lFqI:1 ,!", S-o9 kunskap oln syftet med prolessionell stådning, begreppet stådinslruktion och olika städsystem.
Deltagaren har god kunskap om vikten av hygien samt om mikroorganisher oöh dess spridningsvågar.

Organisation och ekonomi 2013
Deltagaren har god kunskap om städföretagets organisation och må|, sarfi om röretagets ekonomi och vad som påverkar
ekonomin.

Redskap och maskiner 2 2013
Dellagaren har god- kunskap om vanligl lörekommande stådmaskiner/redskap och kan vålja utrustning eter behov. Hanlhon
kan redogöra lör och aöeta efter skydds- och såkerhetsbestemmelser.

Service och kvalitet 2 2013
Deltagaren.har god iunskap om service och kvalitet, och om faktorer som kan påverka kvalitetsnivån. Deltagaren har kunskap
om sitt eget ansvar lör service och kvalitet.

Kunskapen, färdigheten, kompetensen har säkrats inom ramen för:
SRY:s Yrkesbevis
SFIY Yrkesbevis består i sin helhet av 8 ämnesindelade moduler. Branschrepresentanter har
godkänt denna yrkesprofil som den samlade kompetens en individ som självständigt utför
städtjänster btir besitta for att kunna utföra ett kvalitativt och säkert arbete. Kvalitetssäkring
genom SRY Yrkesbevis ger individen bekräftelse på sin egen branschspecifika kompetens, ger
kunder en försäkran om personalens kompetens vid köp av städtjänster, bidrar till en gemensam
kunskapsnivå i branschen, underlätlar kompetensutveckling samt bidrar iill en högre status för
yrket och yrkesutbildning inom branschen.


