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Prošnja za delo čistilke 

Kakšna mora biti prošnja za delo čistilke? 

 

 

Prošnja za delo čistilke naj bo drugačna od ostalih prošenj. 

To je zahtevno fizično delo. 

A zakaj vam to priporočam? To pa zato, ker … 

 

Kakšna je primerna prošnja za delo čistilke? 

Kaj mora vsebovati in česar ne pišite? 

  

Pa gremo od začetka 

Kdo ne rabi pošiljati prošenj za delo čistilke? 

Tisti, ki imajo višjo izobrazbo, kot so jo napisali v oglasu za prosto delovno mesto. 

Razlog je preprost. Vse preveč ljudi mi govori, da pošiljajo vsepovsod svojo prošnjo za delo. 

Tudi za delo čistilke. Pa so po poklicu pomočnice vzgojiteljice, administratorke, učiteljica 

filozofije in sociologije, … 

 

Delodajalec brezposelnih na delovno mesto čistilke z visoko izobrazbo ne bo zaposlil. 

To pa zato, ker vas bo moral plačati po izobrazbi in drugo … vsak dan boste iskali drugo delo. 

In takoj, ko bo priložnost boste vse naredili, samo, da več ne boste delali. 

 

Kaj napisati, da bo vaša prošnja za delo čistilke prepričljiva? 

Predvsem; pridnost, se spoznate na kemikalije in čistila, uporabljate zaščitna sredstva, ne 

nergate za vsako zadevo, delate natančno, čez vikende in po potrebi tudi čez praznik. 

Ampak to je samo na kratko. Še lahko več dopišete in se pohvalite. 

  

Zdravje? 

Če ste zdravi to napišite. Če niste ne pošiljajte prošnje za delo čistilke. 
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Prošnja za delo čistilke in vaš trud 

 

Ko pošljete vašo prošnjo za delo čistilke nikar ne pozabite napisati, da ste pridni. Da vam ni 

problem poprijeti za delo. Da se vedno trudite po najboljših močeh. Da znate delati s čistili in 

drugimi stroji, ki se jih uporablja. 

Napišite vse naše izkušnje, kot delavka - čistilka. 

 

 

Prošnja za delo čistilke naj bo ... 

Naj bo Vaša. Napišite, kaj vse znate in kje vse lahko samemu podjetju pomagate.  

Pišite samo o tem, kako bo za vami čisto. Če so prejšnji delodajalci bili zadovoljni z vašim 

delo - to tudi napišite. Npr. "S strani podjetja xxx sem dobila tudi pohvalo. Da so spremljali 

moje delo in bili z njim zadovoljni." 

 

Nikar ne napisat, da pošiljate vašo prošnjo za delo čistilke samo zato, ker ni drugega dela! 

S tem niste naredili nič. Bolj se morate potruditi in osebo oz. direktorja navdušiti, ko bere 

vašo prošnjo za delo čistilke.  

 

 

Sedaj veste, da je prošnja za delo čistilke pomembna. 

 Toliko na kratko 

  

Imejte se lepo in držim pesti za vaš uspeh 

Sandi 

  

 

Ključne besede : 

prošnja za delo čistilke, vzorec prošnje za delo čistilke, delovno mesto čistilka, prosta delovna 

mesta čistilka, čistilka išče delo, …. 

 


