PRESSEMELDING 2-2014
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn deler ut Vaskeriprisen til bedrifter som har lagt ned en særdeles
betydningsfull innsats innen spesifikke områder som gir en positiv utvikling for vaskeribransjen.
Vaskeriprisen deles ikke ut hvert år, kandidatene må ha utmerket seg særdeles positivt for å motta
denne utmerkelsen. Siste gang den ble delt ut var i 2008.
I år ble Vaskeriprisen delt mellom Hospitaldrift Vaskeri, Haukeland Universitetssykehus og Nor
Tekstil for deres særdeles betydningsfulle innsats med utvikling av fagarbeidere i Vaskerifaget.
Vaskeriprisen ble delt ut under vår årskonferanse på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand, 13.-16.mars
2014.

Innstilling
Begge aktører har lagt ned en særdeles betydningsfull innsats innen et område som vi anser som
meget viktig for en positiv utvikling av vaskeribransjen. Det industrielle vaskeriet i dag er
automatisert gjennom hele produksjonslinjen. Gjennom konsulentbesøkene ser vi hvilken betydning
riktig kompetanse har for et industrivaskeri. Produksjonen må styres av kompetent personell og
vaskerier som mangler kompetanse taper konkurransen om kundene. Gjennom bransjestandarder og
Teknisk Protokoll stiller vi stadig høyere krav til vaskeriene, og det samme ser vi at kundene gjør. Vi
ser viktigheten av fagarbeidere på hvert enkelt vaskeri, personell med interesse og engasjement for
den daglige produksjonen. Riktig kompetanse gir vaskeriene bedre mulighet til å tilfredsstille våre
krav til kvalitetssikring og dermed også kundens krav. Riktig kompetanse er helt avgjørende for å
kunne levere riktig kvalitet.
Årets fokusområde for Vaskeriprisen er utvikling av fagarbeidere i Vaskerifaget.
Hospitaldrift Vaskeri ved Haukeland Universitetssykehus innstilles til Vaskeriprisen 2014 for det
kontinuerlige arbeidet med å øke den interne kompetansen ved vaskeriet, noe som medfører at
vaskeriet er det av våre medlemsvaskerier som har flest fagarbeidere.
Nor Tekstil innstilles til Vaskeriprisen 2014 etter å ha gjennomført den største satsningen på
fagopplæring noensinne innen Vaskerifaget. I 2012 ble et prosjekt satt i gang for å øke andelen
fagarbeidere i konsernet gjennom en fagopplæring kalt Nor Tekstil skolen. 24 bestod teorieksamen i
2013 og disse venter nå på de respektive fylkene for å kunne gå opp til den praktiske eksamen.
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn gratulerer begge prisvinnerne og håper prisen stimulerer både
prisvinnerne og andre vaskerier til økt satsning på utvikling av fagarbeidere og økt kompetanse i
årene som kommer.

Om Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn
Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn er en frivillig medlemsbasert organisasjon for norske vaskerier og
tilbyr kontroll/tilsyn i samarbeid med vaskeriene for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes
kvalitet. Vaskerier som velger å være medlem er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende
prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. Kravene er tilgjengelig på
www.vaskeritilsynet.no.
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