Καινοτόμες Υπηρεσίες
Περιβαλλοντολογικού
&

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Νέες θέσεις Συνεργασίας για Νέους Επιστήμονες
ως Επιστημονικοί Διαγνώστες (Cleaning Advisors)
Green Services:
Διάγνωση περιβαλλοντικών προβλημάτων
εσωτερικών χωρών με επιπτώσεις στην υγεία.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (SPONSORING) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝ∆Ο-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

« Η Συνεχής μάθηση για αναβάθμιση, μαζί με τις " νέες
καινοτόμες ιδέες ", είναι το "κλειδί" για την ανάπτυξη της
επιχείρησης σας »
Στην εποχή των γρήγορων ρυθμών ανάπτυξης, είναι επιτακτική
ανάγκη η συνεχής ενημέρωση για τις Bio-Εφαρμογές ;
Η ανάγκη μέριμνας με ευαισθητοποίηση στις Περιβαλλοντικές
Αλλαγές, για αναβάθμιση της ποιότητας των παρερχομένων
υπηρεσιών σε υγειονομικές Εφαρμογές και καθαρισμό, μαζί
με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών σε
θέματα υγιεινής για καθαρούς εσωτερικούς χώρους, μας
ανέδειξε την ύπαρξη υποστήριξης τους από έναν Σύμβουλο,
για Ενημέρωση και Διάγνωση Περιβαλλοντικών Προβλημάτων
στους Εσωτερικούς Χώρους, με επιπτώσεις στην υγεία.

Η Καινοτόμος αυτή Πρόταση – Πρόκληση – Πρόσκληση
απευθύνεται σε Νέους -Νέες που ψάχνουν ''κάτι το διαφορετικό'',
ώστε να τους δίνετε η δυνατότητα να μετατρέπουν την
Προαγωγή της Καθαριότητας και Υγιεινής, από μια Σημαντική
Επιχειρηματική Ικανότητα, σε μια Μοναδική Εμπειρία
Αναβάθμισης στην Ποιότητα του Τρόπου Ζωής.
Αυτή η σημαντική επιχειρηματική ικανότητα αποτελεί μία
Εναλλακτική και πιο Δημιουργικά Ελκυστική Επιλογή για την
Αξιοποίηση Ταλέντων, σε σύγκριση με την Εξαρτημένη Εργασία.
Αξιοποιούμε και ενθαρρύνουμε το Νεανικό Επιχειρηματικό
Πνεύμα, υποστηρίζοντας το Επιχειρηματικό μας Σχέδιο, μέσα
από την Ενδο-επιχειρηματικότητα, μια Αναδυόμενη
Επιχειρηματική Δραστηριότητα Πολυτομεακής Δράσης, σε
καινοτόμα πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί και συνδέεται
στενά με την Πράσινη ζήτηση.

Έχουμε ελαχιστοποίηση τον επιχειρηματικό
κίνδυνο που λαμβάνει κάποιος όταν ξεκινάει την
δική του επιχείρηση, καθώς έρευνα, μελέτη,
προετοιμασία και σωστή καθοδήγηση, του δίνουν
την δυνατότητα να αποκτά πρόσβαση σ’ ένα
αξιόλογο μηχανισμό στήριξης της KlinTec, με
την υιοθετημένη βασική φιλοσοφία «η ισχύς εν
τη ενώσει».
Η ανάπτυξη των εξειδικευμένων περιφερειακών Branch Offices
και τοπικών δικτύων Unity Office γίνεται μέσα από, την
μοναδικότητα μιας πλήρους τυποποίησης (εκπαίδευση,
υποστήριξη, διαδικασίες) του επιχειρηματικού συστήματος όπου
μας καθιστούν Πρωτοπόρους και Μοναδικούς στο είδος μας.

Προσοχή: Δεν πουλάμε Franchise!

Μελετώντας κανείς την Σημαντικότητα
του Συμβούλου Καθαριότητας,
διαπιστώνει εύκολα τον πλούτο της
διαχρονικής του αξίας.
Συνεχίζω να Μεταδίδω την Σημαντικότητα του Συμβούλου
Καθαριότητας και κυρίως την αξία που κάνει
την διαφορά : δηλαδή τον Άνθρωπο.
Είναι μια Φανταστική εμπειρία, το να μπορείς να μεταδίδεις τις
γνώσεις σου και την Επαγγελματική σου Εμπειρία, σε μία Μεγάλη
Ομάδα Νέων που έχει Όραμα την Νεανική Επιχειρηματικότητα,
ψάχνοντας ''κάτι το διαφορετικό'' και σαν αντάλλαγμα να
λαμβάνεις Έξυπνες Παρατηρήσεις με μη Αναμενόμενες Ιδέες.

Είναι μεγάλη η Ευχαρίστηση μου, όταν μου δίνετε η
δυνατότητα –ευκαιρία- να μεταδίδω, την Σημαντικότητα
της Ενδο-Επιχειρηματικότητας ως το ''κατάλληλο
εργαλείο'', ώστε μέσα από την Αναγνώριση της Ευκαιρίας
και τον συνδυασμό δράσεων και αξιοποίησης των
πρωτοβουλιών, να επιτευχθεί μια Επιχειρηματική
Ανάπτυξη.
Ο Επιστήμονας Διαγνώστης (Cleaning Advisor) των
περιβαλλοντικών προβλημάτων εσωτερικών χωρών με
επιπτώσεις στην υγεία, γίνεται η Ζωτική Ανάσα αυτής της
δραστηριότητας, μετατρέποντας την τήρηση της καθαρότητας,
από μια Σημαντική Επιχειρηματική Ικανότητα, σε μια Μοναδική
Εμπειρία Αναβάθμισης, στην ποιότητα του τρόπου ζωής.

Έδωσα και δίνω ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
προσοχή, στην κατανόηση των αναγκών
και προσδοκιών, που είναι πάντα
σημαντικής πρωταρχικότητας, αποκτώντας
μια εμπλουτισμένη εποικοδομητική
εμπειρία σε επαγγελματικό και προσωπικό
επίπεδο.
Πιστεύω ότι τώρα είναι ο κατάλληλος χρόνος, όπου πρέπει να
γίνουν ενέργειες, προς όφελος της ανάπτυξης, για την
Δημιουργία ενός Υγιεινού Εσωτερικού Περιβάλλοντος,
βοηθώντας συγχρόνως την Οικονομία από Ενεργειακές
Σπατάλες αλλά και την Προστασία του Περιβάλλοντος.
Εύχομαι να έχω στο μέλλον πολλούς ‘‘συναδέλφους’’ με τους
οποίους να έχω τη δυνατότητα να συνεργάζομαι και όχι να είμαι
‘‘ φιλοξενούμενος ’’ στις Νέες επιχειρήσεις τους.

Σκοπός του αφιερώματος αυτού, είναι να
προβληθεί η πολύ καλή και ποιοτική
δουλειά που γίνεται με τους Επιστήμονες
Διαγνώστες (Cleaning Advisors), μέσα
από τις απόψεις και τις εμπειρίες, των
βασικών συντελεστών και
συμμετεχόντων στα προγράμματα.

Στόχος όλων μας είναι: Η προσφορά Ιδανικών Λύσεων για
ένα Καθαρό και Υγιεινό Περιβάλλον, μέσα από την αναδείξει
Εναλλακτικών Μεθόδων για μια Ποιοτική Βελτίωση του
τρόπου ζωής, συμβάλλοντας σύγχρονος στην απόκτηση
Ενεργειακής και Περιβαλλοντολογικής Συνείδησης. κλπ

H KlinTec Αναζητά Πανελλαδικά Στελέχη (Επόπτες Αξιολόγησης –
Συμμόρφωσης Ικανοτήτων σε Συμβούλους Καθαριότητας) για
τα τμήματα των Περιφερειακών Branch Offices και τοπικών
Unity Offices.
Αναζητά Νέους Νέες Επιστήμονες, Γεωπόνους Εντομολόγους, Βιοτεχνολόγους – Τεχνολόγους Γεωπόνους σε
Τμήματα Περιβάλλοντος, Επόπτες Δημόσιας Υγείας,
Μηχανικούς Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, Ατμοσφαιρικής
Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής, Περιβαλλοντολόγους
- Διαχείρισης περιβάλλοντος, Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας,
Ποιότητα Ατμόσφαιρας Εσωτερικών χώρων, Χημικούς , με
επιχειρηματικό πνεύμα, δίνοντας τους την δυνατότητα για Νέες
θέσεις συνεργασίας, Χωρίς επιχειρηματικό ρίσκο-κίνδυνο, μέσα
από τον θεσμό της χορηγίας ( Sponsoring )

Απαραίτητα Προσόντα:
Νέοι -Νέες από 25 ετών, Ανώτατης – Ανώτερης Εκπαίδευσης,
με Φιλοδοξίες και Οργανωτικές ικανότητες, Ομαδικό Πνεύμα
Συνεργασίας, διάθεση για εργασία και Αυτοκίνητο.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό
τους στο e-mail: info@klintec.gr ή στο FAX: 2104829400 με
πλήρη στοιχεία για τον Τομέας Αξιολόγησης & Επιλογής
Συνεργατών.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας
KlinTec

ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 46,
18541 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τηλ: 2104829839
fax:2104829400
info@klintec.gr

Με εκτίμηση

Βγενής Ιωάννης
Cleaning Advisor
6932245887

