Dom pełen… usterek, czyli złota rączka potrzebna od zaraz
Umywalka nieustannie się zatyka, zmywarka nie domywa naczyo, żarówka co drugi dzieo się
przepala, a w kącie od pół roku stoi niezmontowana szafka. Taka mała domowa apokalipsa to coś,
z czym wiele osób prędzej czy później może się zmierzyd. I chod niektórzy potrafią samodzielnie
poradzid sobie z prostymi usterkami, to jednak wiele osób – zwłaszcza z młodszego pokolenia –
woli od razu oddad sprawę w ręce fachowców. W takiej sytuacji przyda się złota rączka.
Co potrafi złota rączka?
Wbrew pozorom, złota rączka nie jest osobnikiem pokroju króla Midasa, który wszystko, czego
dotknął, zamieniał w złoto. Jego umiejętności są znacznie bardziej przydatne w codziennym życiu –
potrafi bowiem wykonywad najróżniejsze prace domowe. Jako że nie jest to zawód o określonej
specjalizacji, zakres umiejętności złotej rączki niełatwo jednoznacznie sprecyzowad. Jeden fachowiec
może mied większe doświadczenie i większą wiedzę, dzięki czemu będzie mógł zaradzid nawet
bardziej zaawansowanym awariom; inny zaś wykona jedynie podstawowe naprawy. Możemy jednak
wyróżnid kilka prac, które najczęściej wykonują fachowcy typu złota rączka. Należą do nich:





remonty: malowanie ścian, przyklejanie tapety, układanie kafelków i paneli, montaż mebli;
hydraulika: naprawa spłuczki, przetkanie odpływu, wymiana baterii, zamontowanie umywalki
itp.;
elektryka: wymiana żarówek, wymiana lub montaż gniazdka elektrycznego;
naprawa sprzętów gospodarstwa domowego, np. usunięcie nieskomplikowanej awarii pralki,
zmywarki, kuchenki.

W poszukiwaniu fachowca do drobnych prac domowych
Namiary na złotą rączkę warto zawsze mied pod ręką. Czasami bowiem zdarza się, że nie posiadamy
odpowiednich narzędzi albo po prostu nie chcemy tracid czasu na zajmowanie się rzeczami, które
niespecjalnie nas interesują. Gdzie zatem szukad złotej rączki? Pierwszym sposobem jest oczywiści
zasięgnięcie języka wśród znajomych i rodziny – a nuż ktoś może nam polecid fachowca, z którego
usług sam korzystał. Drugą opcją jest internet: możemy przeszukad np. portale ogłoszeniowe czy po
prostu wpisad hasło „usługi złotej rączki” w wyszukiwarkę. Pamiętajmy jednak, by podczas
poszukiwao online zachowad pewną dozę ostrożności i najpierw sprawdzid, czy rzeczywiście mamy do
czynienia z rzetelnym i kompetentnym wykonawcą.
Złota rączka na Blisco.pl
Chcąc szybko znaleźd sprawdzoną złotą rączkę, warto skorzystad z Blisco.pl, który dysponuje bazą
kilkuset fachowców z różnych dziedzin. W tym przypadku nie musimy już zastanawiad się ani
weryfikowad, czy dany wykonawca posiada odpowiednie umiejętności, ponieważ portal zrobił to za
nas. Na stronie https://blisco.pl/zlota-raczka/ wypełniamy formularz zawierający jedynie
podstawowe dane, takie jak numer telefonu i e-mail oraz adres wykonania usługi. Podajemy także
informację na temat pracy, którą chcemy zlecid (np. skręcenie szafki, naprawa zlewozmywaka itp.) –
dzięki temu portal będzie mógł wybrad wykonawcę, który ma największe doświadczenie w danej
dziedzinie. Kiedy wyślemy uzupełniony formularz, zgłoszenie zostanie przekazane do złotej rączki,
a następnie fachowiec skontaktuje się z nami bezpośrednio.
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