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Вакансія (Частина фінською І)
• Tule kanssamme tuottamaan elämyksiä hotelliasiakkaille!

ETSIMME KERROSHOITAJIA HELSINGISSÄ SIJAITSEVIIN
HOTELLIKOHTEISIIN

Tässä tehtävässä huolehditaan hotellihuoneiden ja/tai yleisten
tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Työt suoritetaan työlistan
mukaisesti ja työtehtäviin kuuluvat muun muassa pintojen
pyyhinnät, imurointi, lattioiden moppaus, liinavaatteiden
vaihto, roskienvienti ja pesutilojen puhdistus. Siivouksen
ohella kohtaat asiakkaat ystävällisesti ja palveluhenkisesti.

Sinulta olisi hyvä löytyä:

Aikaisempaa kokemusta siivousalasta
Asiakaspalveluasenne
Kyky sopeutua muuttuviin tilanteisiin
Yksityiskohtien huomiointikyky ja itsenäinen työote
Hyvät kommunikaatiotaidot suomeksi tai englanniksi
Eduksi katsomme:
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• Приходьте з нами, щоб створити враження для гостей
готелю! МИ ШУКАЄМО ПРИБИРАЛЬНИКІВ ДЛЯ ГОТЕЛЕЙ У
ГЕЛЬСІНКІ

• Це завдання піклується про чистоту та комфорт готельних
номерів та/або громадських місць. Роботи проводяться
згідно з графіком роботи і включають такі завдання, як
протирання поверхонь, пилососом, миття підлоги, зміна
білизни, винос сміття та прибирання умивальників. Окрім
прибирання, ви зустрінете клієнтів у доброзичливій та
доброзичливій формі.

Ви повинні знайти:

• Попередній досвід роботи в клінінговій галузі
• Ставлення до обслуговування клієнтів
• Вміння пристосовуватися до мінливих ситуацій
• Уміння звертати увагу на деталі та самостійну роботу
• Хороші комунікативні навички фінською чи англійською

мовами

Вакансія (Частина фінською ІІ)

Eduksi katsomme:

Aikaisemman kokemuksen hotellisiivouksesta
Kokemuksen asiakaspalvelusta
Joustavuuden työaikojen suhteen

Tarjoamme sinulle joustavan työn, hyvässä tiimissä.
Työajat sijoittuvat osa-aikaisesti päivävuoroihin ma-su
klo 8-17 välille. Hotellissa siivotaan kaikkina
viikonpäivinä, sekä pyhinä. Työtunnit vaihtelevat
työtilanteesta ja toiveistasi riippuen.

Maksamme kilpailukykyistä palkkaa ja noudatamme
kiinteistöpalvelualan työehtosopimusta. Siskon Siivous
tarjoaa työntekijöilleen hyvän perehdytyksen ja
mahdollisuuden ammatilliseen koulutukseen työn
ohessa. Työyhteisömme on iloinen ja toisiaan
kannustava.

2

Ми вважаємо це перевагою:

Попередній досвід прибирання готелів
Досвід роботи з клієнтами
Гнучкість робочого часу

Ми пропонуємо вам гнучку роботу, в хорошому
колективі. Режим роботи неповний з понеділка по
неділю з 8:00 до 17:00. Прибирання в готелі
здійснюється в усі дні тижня, а також у святкові дні.
Робочий час залежить від вашої робочої ситуації та
ваших побажань.

Ми виплачуємо конкурентоспроможну заробітну плату
та дотримуємося колективного договору в сфері
послуг з нерухомості. Siskon Siivous пропонує своїм
працівникам гарну орієнтацію та можливість
професійного навчання під час роботи. Наша робоча
спільнота радіє та надихає.
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Вакансія (Частина англійською)
• WE ARE LOOKING FOR HOUSEKEEPERS FOR HOTEL

CLEANING IN HELSINKI METROPOLIAN AREA

At hotel cleaning, we take care of the cleanliness and
comfort of the hotel rooms and / or public areas. The work
is carried out according to the work list and includes tasks
such as wiping surfaces, vacuuming, mopping floors,
changing linen, removing debris and cleaning washrooms.
In addition to cleaning, you will meet customers in a friendly
and service-minded manner.

This is a part-time job, mainly between Monday and Sunday
from 8 am to 5 pm. Working hours vary according to the
need for cleaning, but as a general rule, the days are 6 hours
long. Evening work is also possible. We hope you have
flexible job opportunities.

At Siskon Siivous you will get:
Valuable work experience
Comprehensive induction for the work
Team support
An encouraging work community 3

• ШУКАЄМО ДОМАШНИК ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ГОТЕЛЮ В
ГЕЛЬСІНКІ.

• Під час прибирання в готелі ми дбаємо про чистоту та
комфорт номерів готелю та/або громадських місць.
Робота виконується згідно з робочим листом і включає
такі завдання, як протирання поверхонь, пилосос, миття
підлоги, зміна білизни, видалення сміття та прибирання
туалетних кімнат. Окрім прибирання, ви зустрінете
клієнтів у доброзичливій та доброзичливій формі.

• Це неповний робочий день, переважно з понеділка по
неділю з 8 ранку до 17 години. Робочий час залежить від
потреби в прибиранні, але, як правило, дні тривають 6
годин. Можлива і вечірня робота. Сподіваємося, у вас є
гнучкі можливості роботи.

• У Siskon Siivous ви отримаєте:
• Цінний досвід роботи
• Комплексне введення в роботу
• Підтримка команди
• Заохочувальна робоча спільнота

Вакансія деталі

• WWW-osoite http://www.siskonsiivous.fi
Yhteystiedot hr@siskonsiivous.fi
Työpaikan osoite 00390 HELSINKI
Työ alkaa sopimuksen mukaan
Työaika muu osa-aikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 25.05.2022
Ilmoitus jätetty 25.04.2022
Ilmoitusnumero 11369807
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• Веб-сайт http://www.siskonivous.fi
Контактна інформація hr@siskonivous.fi
Адреса роботи 00390 ГЕЛЬСІНКІ

• Робота починається за домовленістю
Графік роботи інша неповний робочий
день

• Тривалість понад 12 місяців
• Пошук закінчується 25.05.2022

Оголошення подано 25.04.2022
• Номер оголошення 11369807
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Чи можна довіряти цієй фірмі?

5

Що може зацікавити Siskon siivous Oy?

• Ви вже робили в прибиральній галузі або в готелі (якщо ні: напишіть про свій власний
багатий досвід швидкого і якісного прибирання)

• Ви вмієте і маєте досвід чемного обслуговування клієнтів
• Ви розмовляєте англійською (якщо не вільно – ви знаєте достатньо фраз, щоб
порозумітися)

• Ви спокійно реагуєте на зміни, ви – надійна людина
• Ви розумієте, чому важливі деталі у прибиранні
• Ви вмієте працювати незалежно та якісно
• Ви готові вчитися
• Ви хочете отримати цю роботу
• Ви витримаєте роботу на ногах.
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Ще трохи про супроводний лист

• Повинен вміститися на а4
• Не брешіть про попередній досвід – для фінів чесність надзвичайно важлива
• Не може бути помилок – маленькі літери, відсутність крапок і т.д.
• Не треба писати про весь досвід – лише потрібні частини
• Не беріть великі частини цього листа, пишіть своїми словами. Буде забагато однакових
листів.

• Ніяких зайвих прикрас у листі.
• Якнайменше вигуків.
• Не перебільшуйте.
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Перший розділ: Чому я претендую на цю
посаду в цій організації чи компанії?

Це цікава компанія / сектор / культура компанії
/ продукт чи щось інше? Що ви знаєте про
цю компанію, її бізнес, продукцію та
клієнтів? Чи працювали ви раніше на
подібних посадах чи зі схожими клієнтами?

Супровідний лист - розділ за розділом
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Перша частина листа

Назва: cleaner application surname dd.mm.2022

Dear recruiters of Siskon siivous,

To whom it may concern

I have seen your vacancy at Duunitori and decided to apply, because I am the person you are
looking for. I am responsible and experienced worker and I want to start working at Siskon siivous
as soon as possible.

OR: …because practical work in
supportive and encouraging team

motivates me.

Другий (і третій) розділи: Які приклади говорять
про те, що ви гарний кандидат на посаду
• Розкажіть про свої відповідні навички, знання,
досвід та конкретні приклади для цієї посади. Який у
вас подібний досвід роботи? Розкажіть 1-3 цікавих
приклади з вашого попереднього досвіду, які
актуальні для цієї посади.

• Як варіант, ви можете скопіювати необхідні навички
та обов’язки з оголошення про роботу та
відповідати на них по черзі (а потім видалити їх,
перш ніж надіслати супровідний лист).

10

Супровідний лист - розділ за розділом
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Друга частина листа

• I have previous experinece in cleaning. In Ukraine,
I used to work in home cleaning for 2 years. I have
done all the types of cleaning expected of me:
surface cleaning, vacuuming, mopping, changing
linen and cleaning washrooms. I received excellent
feedback for my work. I am familiar with cleaning
techniques, but I am always happy to learn more. I
care about quality and schedule in my work.

• I am always respectful and polite with clients. I
mostly worked alone, but I can cooperate well. I
speak English, Ukrainian and Russian. I don’t
speak Finnish well yet, but I have already started
learning it. I am interested in working as much as
possible. I am physically fit and I can work with
flexible schedules.
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• Попередній досвід роботи в клінінговій
галузі

• Ставлення до обслуговування клієнтів
• Вміння пристосовуватися до мінливих

ситуацій
• Уміння звертати увагу на деталі та

самостійну роботу
• Хороші комунікативні навички

фінською чи англійською мовами
+
Попередній досвід прибирання готелів
Досвід роботи з клієнтами
Гнучкість робочого часу

OR: I used to work in Hotel Ukraina from
2015 till 2017.

In Ukraine, I was resposible for daily
cleaning of 5 persons’ home.

Останній розділ: яка ви людина, і які
ваші додаткові навички?
• Розкажіть про себе, свої навички та

знання, навіть про хобі, які, на вашу
думку, важливі для цієї посади, але не
зовсім те, що компанія чи організація
очікує у своєму оголошенні про роботу.

12

Супровідний лист - розділ за розділом
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Останній розділ

• Colleagues describe me as a positive, reliable and hardworking person. I listen carefully to
instructions, I can be flexible and can work fast, if needed. In my free time, I learn Finnish, take
walks and get to know my new neighbourhood.

• Thank you for your consideration. I am looking forward to discussing more about this vacancy.

• Best regards/ Yours sincerely,

• Name Surname
• Tel. +358 123 4567
• E-mail: name.surname@mail.com
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Dear recruiters of Siskon siivous,

I have seen your vacancy at Duunitori and decided to apply, because I am the person you are looking for. I am
responsible and experienced worker and I want to start working at Siskon siivous as soon as possible.

I have previous experinece in cleaning. In Ukraine, I used to work in home cleaning for 2 years. I have done all the
types of cleaning expected of me: surface cleaning, vacuuming, mopping, changing linen and cleaning washrooms. I
received excellent feedback for my work. I am familiar with cleaning techniques, but I am always happy to learn more. I
care about quality and schedule in my work.

I am always respectful and polite with clients. I mostly worked alone, but I can cooperate well. I speak English,
Ukrainian and Russian. I don’t speak Finnish well yet, but I have already started learning it. I am interested in working
as much as possible. I am physically fit and I can work with flexible schedules.

Colleagues describe me as a positive, reliable and hardworking person. I listen carefully to instructions, I can be
flexible and can work fast, if needed. In my free time, I learn Finnish, take walks and get to know my new
neighbourhood.

Thank you for your consideration. I am looking forward to discussing more about this vacancy.

Best regards,

Name Surname
Tel. +358 123 4567
E-mail: name.surname@mail.com 14
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