
Čistoća ne stvara samo ugodniju radnu klimu, uredni uredi su od ogromnog značaja i za rad sa strankama. Stoga Grad Beč 
jako svijesno zapošljava vlastito osoblje. Jer promišljeno čišćenje znači puno više od samoga brisanja. 

Okruglo 700 suradnica i suradnika Magistratskog odjela MA 34 – Ämterreinigung und Gruppe Rathaus (Čišćenje službi i grupa Vi-
jećnica) su dobre duše Magistratskih odjela u gradu. Raspodjeljeni na mnoga sjedišta oni vrijedno rade svoj posao, pouzdano, pro-
mišljeno i profesionalno, kako bi suradnice i suradnici mogli raditi u njegovanom okruženju.

Skoro nevidljivo i gotovo nečujno svakodnevno obavljaju svoj posao koji je za sve bitan i se najčešće sasvim podrazumijeva. Prosuta 
kava na radnom stolu, kuhinjske mrvice na podu, otisci prstiju na staklenim vratima, prašina ispod ormara ili prazne posude sapuna 
u sanitarnim prostorijama – zahvaljujući suradnicima u čistačkoj službi se možemo osloniti na to da će sljedećeg dana sve to i mno-
go više opet biti čisto.

TEMELJITOST I DISKRETNOST 
Ono na što se službenici Grada Beča također mogu osloniti je diskretnost i pouzdanost kolegica i kolega u čistačkoj službi. Jer zaštita 
podataka nije samo tema AOP-a – sve što suradnice i suradnici magistratskog odjela MA 34 vide ili čuju, ostaje kod njih. Redovnim 
čišćenjem oni povrh toga značajno doprinose održavanju prostorija i uredskog namještaja.  

Kolegice i kolege su ponosni kada je u njihovom radnom područje sve u redu. I raduje ih kada poslije godišnjeg odmora primjerice 
čuju: „Baš je lijepo da ste opet tu…“. Jer je stolac opet stajao tamo gdje mu je mjesto ili je telefon opet bio na svojem mjestu – to 
znači da su korisne usluge urađene za koje zastupnik za vrijeme godišnjeg odmora naravno nije mogao znati.  

KOREKTNI RADNI UVJETI  
Suradnice i suradnici u čistačkoj službi rado rade za Grad Beč. Poslodavatelj garantira fiksnu, na vrijeme isplaćivanu plaću i povoljna 
radna vremena, kako bi ostalo vremena za brigu o djeci i obiteljske obveze. Radni uvjeti koji se u ovoj branši ne podrazumijevaju.

Pozornost se posvećuje i zdravlju suradnica i suradnika. Nude se besplatna cijepljenja pri izloženosti infekcijama na radnom mjestu, 
ali i pregledi funkcije pluća u području podzemne knjižnjice u Vijećnici. Povrh toga se redovno nudi zdravstveni krug, kao i obuke 
radi spriječavanja nesreća na radu.

sabine.gruen@wien.gv.at

„Čistoća stvara zdravlje  

i pruža sigurnost u svim  

oblastima života, tako 

 i na radnom mjestu!“

NEVIDLJIVI,  

                     ALI NEOPHODNI!

www.hg1.at/da131




