SERVICEBRANSCHENS
YRKESNÄMND
SRY verkar för kompetensutveckling inom städ- och servicebranschen

SRY arbetar med kompetensutveckling inom städ- och
servicebranschen. Rätt kompetens ger företagen ökad
lönsamhet och bättre kvalitet. Medarbetarna utvecklas
och tar till sig nya arbetsuppgifter. Syftet är att hålla
yrkesskickligheten på en hög nivå i ett modernt yrke.

SRY:s roll är att

	Driva frågor som gynnar yrkesutbildning i företag och skolor
	Arbeta fram informationsmaterial, läromedel och yrkesbevis/
kompetensbevis för branschens medarbetare
	Anordna konferenser och seminarier i syfte att öka kunskap
om branschen
	Höja branschens kompetens genom validering, SRY bas
och SRY:s yrkesbevis.
SRY:s validering för städservice

Används för att validera medarbetare inom det egna företaget
eller för att validera nya personer på väg in i branschen. Resul
tatet av valideringen visar på individens befintliga kompetens
samt vilka kompetenser individen eventuellt behöver komplettera
för att kunna arbeta i branschen. Valideringen kan vid önskat
resultat leda till ett kompetensbevis inom SRY bas.
Kompetensbevis för SRY bas inom städservice

Kompetensbevis för SRY bas erhåller den individ som uppnått
önskat resultat vid praktisk, muntlig och teoretisk examination.
Kompetensnivån för SRY bas är på grundläggande nivå och
används ofta för nyanställda eller individer på väg in i branschen.

SRY har
tillsammans
med företag
i branschen
tagit fram ett
utbildningsmaterial.

Kompetensbeviset för SRY bas syftar till att

	påvisa grundläggande kunskaper inom yrket
	stärka individen i sin yrkesroll
	öka medvetenheten om vad det innebär att arbeta inom
städ- och servicebranschen
SRY:s yrkesbevis för städservice, hemservice och sanering

Yrkesbeviset erhåller den individ som uppnått önskat resultat
vid praktisk, muntlig och teoretisk examination inom respektive
bransch. SRY:s yrkesbevis kräver djupare kunskap än vid
kompetensbeviset för SRY bas. SRY:s yrkesbevis används ofta
för individer som redan arbetar inom branscherna.
Yrkesbeviset syftar till att

	ge branschen en gemensam yrkesstandard
	ge individen en bekräftelse på den egna kompetensen
	skapa trygghet för kunden som kan se att den personal
som utför tjänsten har en god kompetensnivå
SRY:s Handledare

Endast handledare godkända och diplomerade av SRY får
examinera mot kompetensbeviset för SRY bas och SRY:s yrkes
bevis. Handledarna genomgår en 7 dagar lång grundutbild
ning, samt därefter kontinuerlig fortbildning för att behålla
sin status som handledare.

➡

Kvalitetssäkring av kompetensbeviset för SRY bas och SRY:s
yrkesbevis

I samband med examination arbetar handledarna med OCN:s
elektroniska verktyg och efter OCN:s metoder. Underlaget
som handledarna för in i verktyget kvalitetssäkras sedan både
externt (av OCN) och internt (av SRY). Kvalitetssäkrarna gör
löpande stickprov och är en garanti för att bedömningen görs
korrekt och lika för alla. Läs mer om OCN Sweden AB på
www.ocn.se
Utbildningsmaterial städservice, hemservice och sanering

SRY har tillsammans med företag inom branschen tagit fram
introduktionshäften och utbildningsböcker; Professionell
Städservice & Hemservice samt Professionell Sanering.
Introduktionsmaterialet är tänkt att ge en introduktion
till yrket för alla nyanställda och böckerna kan användas
vid utbildning inför examination mot SRY:s yrkesbevis
och kompetensbeviset för SRY bas. Introduktions- och
utbildningsmaterialet finns att beställa i Almegas webbshop
www.almega.se/webbshop.

Välkommen att besöka SRY:s hemsida – www.sry.se – för mer
information!

Besöksadress: Sturegatan 11
Postadress: Box 555 45, 102 04 Stockholm
Tel: 08-762 69 00, Fax: 08-762 69 48
www.sry.se
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Många av SRY:s diplomerade handledare erbjuder utbildning
före examination.

