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GRATIS POETSBEURT
De spelregels :
Rubrieken
° Gratis poetsen
° Onze werking

-

° Ter Info
° Spotlight
° Heet vd naald

-

U brengt een nieuwe poetsklant aan
De nieuwe klant geeft u als referentie op bij de aanvraag
De nieuwe klant mag in de voorbije 12 maanden geen klant zijn
geweest bij het Strijkhuis
30 dagen na de ondertekening van het nieuwe contract, wordt een
gratis poetsbeurt van het aangebrachte aantal uren per week bij u
uitgevoerd
Het is mogelijk meerdere klanten aan te brengen
Deze actie is beperkt in tijd en loopt tot en met 31/12/2014
De voorwaarden kunnen steeds gewijzigd worden en kunt u online
inzien

Onze werking : een goed onthaal is noodzakelijk
Wat mag een nieuwe werknemer verwachten?
-

-

-

-
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Inlichting over de aanwerving
o Sollicitatieprocedure – kom je in aanmerking? – job inhoud
Voorbereiding van het onthaal
o Concrete afspraken omtrent de tewerkstelling, zoals aantal
werkuren, verplaatsing, begin- en eind uur, …
Dag van de aanwerving
o Arbeidsovereenkomst – we nemen dit volledig door
o Werkschema en uurregeling
o Uitleg over de werkmiddelen
werkmap/handschoenen/schort/schoenen/tas/brochure
o Afspraken en uitleg over de verwerking van de dienstencheques
Eerste werkweek
o Dagelijkse begeleiding op de werkvloer
o Onthaal op kantoor - eerste maal afgifte dienstencheques
Eerste werkmaand
o Opvolging begeleiding op de werkvloer – contact met werknemer
en klanten
Interne opleiding
o 3 maal per jaar opleiding technieken en ergonomie
o Een verrassingspakketje voor elke aanwezige
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1. Dienstencheques van 8,50€ zijn vanaf 1/5/2014 niet meer geldig. Enkel de
cheques met een waarde van 9€ kan men vanaf die datum gebruiken. De
minimumafname bij Sodexo blijft 10 cheques per bestelling, met een maximum van
500 cheques per jaar per persoon. (1.000 cheques per koppel).

Heuvelstraat 142
2620 Hemiksem
T 03/887 15 13
F 03/887 33 13

Fiscaal voordeel:
- Aftrekbaar bedrag 2014 beperkt tot 1.400€ per persoon en per jaar.
- Uw belastingvermindering = vast belastingtarief van 30%.
- Een dienstencheque of 1uur hulp = netto 6,30€.

Kleine Doornstr.259
2610 Wilrijk
T 03/827.77.44
F 03/827.77.43

2. Sluitingsdagen:
- Weekend OH Hemelvaart: 29-30-31 mei
- Pinkstermaandag: 9 juni
- Nationale feestdag: 21 juli
- Weekend OLV Hemelvaart: 15-16 augustus

Spotlight : Dream Team
Extra aandacht, als gevolg van inzet en uitstekend werk, ging uit naar:

Verhoevenlei 123
2930 Brasschaat
T 03/653.37.92
F 03/653.37.92

www.hetstrijkhuis.be
info@hetstrijkhuis.be

Heet van de naald : ASICS Ladies run
Ja hoor, 2 van onze medewerkers hebben met zwier de ladies run uitgelopen.
Deze dames, Cathy De Smet en Carolin Crauwels hebben op eigen initiatief Het
Strijkhuis in de kijker gezet door met een groot logo van onze firma op hun
getrainde schouders het ganse parcours gezwind te doorkruisen.
Van collegialiteit, wilskracht en vrouwelijke flair gesproken. PROFICIAT ladies!
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