
Temizlik yalnız daha hoş bir çalışma ortamı sağlamakla kalmayıp, bakımlı bürolar, bay/bayan müşteri trafiği için de son 
derece önemlidir. Viyana Şehri Belediyesi bunun için son derece bilinçli olarak özel personel görevlendirmekten  
kaçınmamaktadır. Çünkü itinalı temizlik, silip süpürmekten çok daha fazlasıdır.  

MA 34 – Ämterreinigung und Gruppe Rathaus (Resmi dairelerin temizliği ve belediye sarayı grubu) bölümünün yaklaşık 700 bay/
bayan elemanı, şehrin temizlik melekleridir. Birçok lokasyona dağılmış şekilde güvenilir, özenli ve profesyonel bir şekilde bay/bayan 
çalışanların bakımlı bir ortamda çalışabilmeleri için değerli hizmetler vermektedirler.  

Hemen hemen görünmeyecek ve neredeyse sessiz bir şekilde her gün, herkes için önemli ve genelde gayet normal görülen bir iş 
yapmaktadırlar. Masanın üzerine dökülmüş kahve, yerdeki kek kırıntıları, cam kapıdaki parmak izleri, dolapların altında bulunan  
toz ya da sıhhi bölümlerde bulunan boş sabunluk – bütün bu olumsuzlukların ve çok daha fazlasının ertesi gün tertemiz olacağı  
konusunda temizlik hizmetlerinin bay/bayan elemanlarına güvenebilirsiniz.    

ÖZEN VE AĞZI SIKI OLMA ÖZELLIĞI 
Viyana Şehri Belediyesi çalışanlarının güvenebilecekleri diğer bir husus da, temizlik hizmetlerinde çalışan bay/bayan arkadaşların  
sır vermemeleridir. Çünkü verilerin korunması, yalnız bilgiişlem kesiminde geçerli olan bir konu değildir – MA 34’ün bay/bayan  
elemanlarının gördükleri ya da duydukları onlarda kalır. Ayrıca düzenli olarak verdikleri temizlik hizmetleriyle odaların ve büro  
donanımlarının korunmasına önemli bir katkıları olmaktadır. 

Bay/bayan arkadaşlar, çalıştıkları bölümde herşeyin yolunda olmasından gurur duyarlar.  Ve izinleri sonrasında örneğin şu kelimeleri 
duymak hoşlarına gider: “Tekrar dönmüş olmanız ne kadar güzel...”. Sandalyenin yine durması gerektiği yerde durduğu ya da tele-
fonun yine yerinde olduğu için – yani izinleri boyunca onların işini yapan kişilerin tabii ki bilemeyeceği ufak detaylara dikkat edilmiş 
olduğu için.  

ADIL ÇALIŞMA ŞARTLARI  
Temizlik hizmetlerinin bay/bayan elemanları, Viyana Şehri Belediyesi için çalışmaktan keyif almaktadırlar. İşverenleri, sabit ve  
zamanında ödenen bir gelir ile çocuk bakımının ve ailevi yükümlülüklerin de yerine getirilebilmesi için uygun mesai saatlerinin  
güvencesini vermektedir. Bunlar, bu branşta her işverenden beklenemeyecek çalışma şartlarıdır.  

Bay/bayan çalışanların sağlıklarına da dikkat edilmektedir. Çalıştıkları iş yerleriyle bağlantılı enfeksiyonlar için ücretsiz aşılar ve  
belediye sarayının altında bulunan derin depo bölümünde akciğer fonksiyon testleri önerilmektedir. Ayrıca düzenli olarak sağlık 
oturumları sunulmakta ve iş kazalarının önlenmesi için eğitimler verilmektedir.   
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„Temizlik huzur sağlar ve 

iş yerinde de dahil olmak 

üzere yaşamın bütün  

kesimlerinde güven aşılar!” 

GÖRÜNMEYEN,  

                 FAKAT VAZGEÇILEMEZ!
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