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Procedaţi corect cu
privire la hainele de
lucru
Conducerea unei afaceri în prezent nu este o
sarcină ușoară. Managerii de achiziții din fabrică,
de exemplu, au zeci de probleme de luat în
considerare. Dar se pare că una întotdeauna își
găsește drumul către primul loc al oricărei liste:
presiunea prețurilor.
Achizițiile publice au devenit o parte integrantă a
performanței corporative. Multe organizații cer,
pledează și chiar au pretenţia ca managerii de
achiziții să achiziţioneze produse care au aceeași
calitate cu care s-a obișnuit compania, dar să
o facă cu costuri mai mici. După cum știți deja,
aceasta nu este o sarcină ușoară. Cu ajutorul
acestui mini ghid, veți face lucrurile cum trebuie
atunci când vine vorba de haine de lucru.
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Cumpărare sau
închiriere?

În momentul de față, tendința globală înclină spre închiriere. Deși cea
mai mare cheltuială este achiziționarea de îmbrăcăminte, s-ar puteasă
vă surprindă că lucrurile nu se termină aici. Îngrijirea hainelor de lucru
poate duce, de asemenea, la o serie de costuri surprinzătoare, de la
spălare și uscare la modificarea, transportul, gestionarea stocurilor și, în
final, eliminarea sau reciclarea.

Pe lângă îngrijirea pentru întreg ciclul de viață al hainelor de lucru, atunci
când închiriați, nu trebuie să faceți investiții inutile în depozitare sau
haine de lucru care nu sunt utilizate - plătiți doar pentru ceea ce utilizați.
Mai mult decât atât, articolele vestimentare sunt modificate, înlocuite
sau retrase, după caz. Cu tehnicile de curățare adecvate folosite pentru
dumneavoastră, puteți fi siguri că hainele rămân curăţate și curate
igienic, fără transfer de culoare sau deteriorare.
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De ce să achiziționați
haine de lucru noi?
Să luăm ca exemplu hainele de lucru din fabrică
– sunt tot un instrument aşa cum sunt
șurubelnițele sau ciocanele. Hainele de lucru
au un scop; cizmele protejează degetele de la
picioare, cămășile protejează brațele, pantalonii
permit mișcarea și pălăriile protejează de soare.
Într-un mediu de fabrică, îmbrăcămintea este
mai mult pentru protecție, decât o declarație de
modă. Ceea ce înseamnă că hainele de lucru de
calitate nu sunt o opțiune ... sunt o necesitate.
În cazul în care hainele dvs. de lucru actuale nu
îndeplinesc aceste scopuri, este timpul pentru
unele noi.
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Respectaţi
legislația

În calitate de angajator, aveți responsabilitatea legală de a asigura
sănătatea și siguranța angajaților dvs. - aceasta include haine de
lucru corespunzătoare care respectă reglementările.
Este important să ținem cont de aceste lucruri atunci când avem în
vedere haine de lucru noi: UE cere ca angajaților să li se ofere haine
de lucru și echipamente de protecție adecvate, care să respecte
legile europene și internaționale. Un angajator este, de asemenea,
responsabil pentru îngrijirea și întreținerea corectă a fiecărui articol
până la sfârșitul vieții. În întreaga lume, regulile și reglementările
referitoare la hainele de lucru, siguranță și igienă se înăspresc.
Având haine de lucru de calitate inferioară, o companie riscă să
încalce reglementările.
Modul de a asigura faptul că hainele îndeplinesc cerințele legislației
este prin achiziționarea sau închirierea de produse fabricate
din materiale testate în timp, durabile și sigure. Atunci când
aceste articole vestimentare sunt îngrijite și întreținute în mod
corespunzător, nu numai că respectă legile, dar cresc și siguranța
angajaților.
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Concentrați-vă
asupra activității
principale

Productivitatea. Închirierea ajută în procesul de distribuție a hainelor de muncă.
Îmbrăcămintea curată este livrată conform celor convenite, de exemplu, înainte de
începerea zilei de muncă. Acest lucru poate economisi minute preţioase în fiecare zi. Nu
pare a fi cine ştie ce, dar acest lucru poate adăuga până la 5-6 zile lucrătoare într-o lună.
Dacă o companie are mai multe locații, atunci evitarea distribuției interne poate economisi
bani și timp.

Satisfactia angajatilor. Hainele de lucru curate, sigure și igienice îmbunătățeșc satisfacția
angajaților, deoarece angajații nu trebuie să spele niciodată hainele de lucru singuri.

Hainele de lucru inteligente și progresele tehnologice: O inovație excelentă în materie
de haine de lucru este utilizarea tagurilor UHF în haine, care sunt monitorizate folosind
tehnologia de identificare a frecvenței radio (RFID). Tehnologia RFID permite companiilor
să urmărească mișcarea hainelor de lucru și să obțină date valoroase despre viteza
și volumele de circulație. Acest lucru aduce o mai mare transparență a costurilor și
posibilități de optimizare cu privire la logistica hainelor.

Economii pe toată linia. Procesele simplificate și progresele precum etichetele RFID ajută
o companie să obțină informații valoroase care pot îmbunătăți productivitatea. La sfârșitul
zilei, concentrarea banilor pe lucrurile potrivite va contribui la economii generale.
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Industria dvs.
nu este ca toate
celelalte industrii
Fiecare companie necesită funcții diferite de
la hainele de lucru. La nivel universal, hainele
de lucru trebuie să susţină imaginea brandului,
siguranța, igiena, confortul și durabilitatea. Iată
câteva considerente cheie:
•

Ce nivel de protecție trebuie să ofere hainele?

•

Activitatea necesită haine de lucru igienice și
necontaminate?

•

Cum ar trebui să reflecte acestea imaginea
corporativă?

•

Stocul este stabil sau fluctuează odată cu
anotimpurile de producție?

•

Departamente diferite au nevoi diferite?

•

Este temperatura un factor?

•

Hainele trebuie să fie călduroase sau să țină
transpirația departe?
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Răspunsul l a
provocările
industriei dvs

•

Sănătate: Prevenirea infecțiilor. Proceduri stricte de prelucrare cu privire la
curățenie în sănătate.

•

Petrol, gaze, minerit: Material ignifug. Protecție flash arc. Vizibilitate ridicată.

•

Fabricație: Pantofi anti-alunecare. Protecție flash arc. Rezistenţă la praf, ulei,
grăsimi și substanțe chimice.

•

Alimentație: Rezistent la contaminare. Rezistent la căldură. Fără buzunare.
Spălare zilnică.

•

Metalurgie: Material ignifug. Transmisie scăzută de umiditate. Rezistent la
rupere.

•

Industria Auto: Ignifug. Rezistent la murdarie. Durabil.

Un furnizor profesional de servicii vă poate ajuta să înțelegeți nu numai nevoile
specifice industriei dvs., dar și tendințele care vor menţine adecvate hainele dvs.
de lucru.
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Cumpărare sau
închiriere–
la prima
vedere
Ce înseamnă
toate acestea
pentru
operațiunile
dvs.?

Închiriere

Cumpărare
Afacerea dvs. se preocupă de toate
aspectele logisticii cu privire la hainele de
lucru. Angajații dvs. sunt responsabili de
a-și asigura zilnic haine de lucru curate și
adecvate.

Hainele de lucru adecvate sunt livrate
unde și când aveți nevoie, conform
celor convenite, lăsând angajații să se
concentreze asupra sarcinilor zilnice.

Trebuie să vă asigurați că hainele de
lucru adecvate sunt pe stoc și iau în
considerare nevoile viitoare.

Aspectele ecologice trebuie luate în
considerare în toate etapele ciclului de
viață al hainelor.

Spălarea la domiciliu înseamnă că
gradul de curățenie și îngrijire al
acestora trebui verificat pentru a
proteja hainele și pentru siguranţa ca
standardele stricte sunt respectate.

O gamă completă de stocuri vă stă la
dispoziție, economisind timp, bani și
salându-vă de bătăi de cap.

O

EC

Sunt utilizate soluții durabile care sunt
dezvoltate continuu.

Se utilizează un proces de încredere care
confirmă nu numai că toate regulile și
regulamentele sunt respectate, ci și că
hainele sunt păstrate igienic și arată bine în mod consecvent.
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Lindström:
grijă pentru
oameni
La Lindström, avem grijă de oameni. WellStarea de bine și siguranța sunt în centrul
activităţii noastre, iar serviciile noastre ușoare
și adaptabile de închiriere în domeniul textilelor
sunt dezvoltate în funcție de nevoile dvs.
Fiind o companie cu peste 165 de ani de
experiență în domeniul textilelor, știm că
evoluția și dezvoltarea sunt esențiale în grija
pentru clienții noștri. Inovațiile, tehnologiile și
serviciile noastre dedicate vă ajută să găsiți
soluții mai bune.
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Vă mulţumim
pentru atenţie!
Vă mulțumim
că ați ales acest
mini-ghid.

Citiți mai multe despre serviciile noastre în materie de
haine de lucru sau contactați-ne pentru orice întrebare.

Ne găsiți la www.lindstromgroup.com/ro
Email: office.romania@lindstromgroup.com

