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Inna nazwa zawodu: nie występują
Zadania i czynności
Praca w zawodzie szaleciarza należy do prac porządkowych. Głównym zadaniem
szaleciarza jest utrzymywanie porządku i czystości w szalecie oraz pobieranie opłat za
korzystanie z niego, jeżeli jest ono płatne.
Do zadań szaleciarza należy także, poza myciem urządzeń sanitarnych i pomieszczeń,
ich dezynfekcja za pomocą środków chemicznych (specjalne proszki i płyny), dbałość o
uzupełnianie zapasu mydła i ręczników papierowych, opróżnianie pojemników na
śmieci oraz, w zależności od wyposażenia szaletu, nadzór nad dodatkowym sprzętem,
na przykład nad dozownikami do mydła czy suszarkami do rąk. Czasami (najczęściej
ma to miejsce w szaletach na dworcach) do obowiązków szaleciarza należy także
utrzymanie czystości w znajdujących się w szalecie natryskach i pobieranie opłat za
korzystanie z nich. Drobne czynności porządkowe szaleciarz wykonuje na bieżąco. Do
jego obowiązków należy także dokładne posprzątanie i dezynfekcja całego szaletu co
najmniej raz dziennie (lub częściej, w zależności od konkretnych wymagań).
W zawodzie występują dwie grupy stanowisk: pracownicy szaletów publicznych,
ogólnie dostępnych, jak szalety na dworcu, oraz pracownicy szaletów w różnego
rodzaju instytucjach i lokalach, na przykład w restauracjach, biurach i gmachach
użyteczności publicznej. Zadania szaleciarzy są w obu wypadkach podobne, różni je
jedynie kwestia pobierania opłat za korzystanie z szaletu (na ogół nie wchodzi ono w
zakres obowiązków szaleciarza w gmachach użyteczności publicznej, jest natomiast
jednym z głównych zadań szaleciarza na dworcach) oraz zakres i częstotliwość kontroli
właściwego wykonania zadań roboczych.
Środowisko pracy
materialne środowisko pracy
Swoją pracę szaleciarz wykonuje w pomieszczeniach zamkniętych.
Zakres obowiązków szaleciarza zależy w dużej mierze od standardu danego szaletu
-rodzaju i ilości dodatkowego wyposażenia, wystroju wnętrza, oddanych do użytku
pracownika urządzeń i środków służących do utrzymania czystości. Z większą ilością
urządzeń oddanych pod jego nadzór, z bardziej wystawnym wystrojem wnętrz wiąże
się większa ilość obowiązków, jednakże w wypadku szaletów o wyższym standardzie
utrzymanie czystości ułatwia zwykle większa ilość służących do tego środków i
narzędzi dostępnych szaleciarzowi.
Większość czasu pracownik spędza w pozycji siedzącej, dlatego praca nie należy do
wyczerpujących fizycznie.
Wykonywanie zawodu nie niesie ze sobą zagrożenia wypadkami przy pracy ani
chorobami zawodowymi, należy jednak przygotować się na nieraz nieprzyjemne
warunki pracy(związane z często niezadowalającym stanem technicznym szaletów,

szczególnie publicznych), takie jak wycieki wody z urządzeń, zanieczyszczenia,
zapachy, lub niekulturalne zachowanie się klientów. Dotyczy to szczególnie pracy w
szaletach publicznych.
warunki społeczne
Praca szaleciarza z natury związana jest z kontaktem z ludźmi, w trakcie jej
wykonywania zdarzają się jednak również kilkugodzinne okresy czasu, które pracownik
spędza samotnie.Warunki pracy są różne w zależności od miejsca pracy - pracownicy
szaletów publicznych są o wiele częściej narażeni na nieprzyjemne warunki pracy oraz
nieuprzejme lub niekulturalne zachowanie klientów niższaleciarze w restauracjach,
hotelach i innych podobnych miejscach, gdzie szalet przeznaczony jest wyłącznie do
użytku gości i stanowi część lokalu.
Ryzyko konfliktów z klientami jest niewielkie i występuje głównie w pracy w szalecie
publicznym, na przykład na dworcu.
Praca należy do monotonnych, dominują w niej czynności rutynowe.
warunki organizacyjne
Swoje zadania szaleciarz wykonuje samodzielnie. Efekty jego pracy, szczególnie stan
czystości szaletu, kontrolowane są okresowo. Dokładność i częstotliwość
przeprowadzania kontroli zależy od konkretnej instytucji i w szaletach publicznych jest
zwykle mniejsza niż w szaletach w restauracjach czy hotelach.
Od szaleciarza nie wymaga się zwykle specjalnego stroju. Pracownik otrzymuje
jednakże fartuch, pracodawca zapewnia też przybory do sprzątania i środki czystości.
Godziny pracy szaleciarza są na ogół stałe. W szalecie publicznym lub w lokalu
czynnym całą dobę występujemożliwość pracy w systemie zmianowym. W takim
wypadku praca może także być wykonywana w nocy.
Pracodawca może również wymagać pracy w dni powszechnie wolne od pracy.
Wymagania psychologiczne
Praca w zawodzie należy do zajęć monotonnych, dominują w niej czynności rutynowe.
Zadania robocze nie zmieniają się, czasami przezkilka kolejnych godzin nie pojawiają
się klienci. Dlatego kandydaci na pracowników powinni być odporni na nudę oraz
długie przebywanie w samotności.
Ze względu na rodzaj pracy powinni oni charakteryzować się gotowością do pracy w
nieprzyjemnych warunkach środowiskowych.
Przy wykonywaniu zadań roboczych przydatne są także cechy takie, jak zręczność rąk,
dokładność, zamiłowanie do porządku i czystości.
Wymagania fizyczne i zdrowotne
Pracodawcy nie stawiają żadnych specjalnych wymagań co do stanu zdrowia i
sprawności fizycznej kandydatów do pracy w zawodzie.

Ze względu na spokojny, raczej siedzący charakter pracy istnieje możliwość
zatrudnienia osób niepełnosprawnych, na przykład niedosłyszących, z niedorozwojem
umysłowym niewielkiego stopnia lub z chorobą psychiczną w okresie remisji. Możliwe
jest także obarczenie pracownika niepełnosprawnego tylko częścią zadań roboczych,
na przykład jedynie pobieraniem opłat za korzystanie z szaletu.
Wykonywanie zawodu nie niesie zwiększonego ryzyka doznania wypadków przy pracy
ani zagrożenia chorobami zawodowymi. Należy jednakże wziąć pod uwagę możliwość
wystąpienia alergicznych zmian skórnych u osób używających detergentów i środków
dezynfekcyjnych.
Warunki podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie nie jest konieczne żadne specjalne wykształcenie.
Również ukończenie szkoły podstawowej nie jest koniecznym warunkiem zatrudnienia.
Kandydat powinien być osobą czystą, lubiącą porządek, solidną oraz budzącą zaufanie.
Wśród osób wykonujących zawód szaleciarza przeważają kobiety.
Wiek kandydata na pracownika oraz uprzednia praktyka w zawodzie raczej nie mają
wpływu na szanse znalezienia nowego miejsca pracy.
Możliwości awansu w hierarchii zawodowej
Zawód szaleciarza nie daje pracownikowi możliwości awansu.
Możliwości podjęcia pracy przez dorosłych
Z uwagi na nie wyczerpujący fizycznie charakter pracy oraz brak specjalnych wymagań
co do stanu zdrowia pracownika w pełni możliwe jest podjęcie pracy w zawodzie nawet
w wieku przekraczającym pięćdziesiąt lat. Pracodawcy chętnie zatrudniają także
emerytów.
Posiadanie uprzedniej praktyki w zawodzie nie odgrywa większej roli w ubieganiu się o
pracę, choć oczywiście przemawia na korzyść kandydata.
Możliwości zatrudnienia
Informacje będą sukcesywnie uzupełniane.
Zawody pokrewne
sprzątaczka
pomoc domowa
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