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Om dig

Vi söker ﬂera duktiga lokalvårdare/städare som vill jobba hel- eller deltid med att utföra städningar hemma
hos privatpersoner samt på företag. Vi ser helst att du har tidigare erfarenhet inom lokalvård, talar svenska
eller engelska obehindrat. Det är viktigt att du har god social förmåga samt att du tycker om serviceyrket.
Vi söker även personer som är intresserade av att arbeta som vikarie hos oss. God Service växer och vi
söker efter personer med både erfarenhet, kompetens och engagemang, som vill vara med och utveckla vår
verksamhet. Vi söker dig som vill hjälpa äldre, småbarnsfamiljer, ensamstående föräldrar eller andra som
kan ha svårt att få vardagen att gå ihop.
Du erbjuds en ﬂexibel arbetsvardag där du själv styr över din arbetstid och vilka uppdrag du tar. God
Service erbjuder tjänster till både företag, oﬀentliga verksamheter och privatpersoner inom städ, trädgård
och ledsagning. Hos oss får du uppleva det lilla företagets närhet till kunder och kollegor, samtidigt som du
får det stora företagets styrka och trygghet.

Din proﬁl
Utbildning
MERITERANDE
○

Läs- och skrivinlärning för vuxna

○

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år

Språk
MERITERANDE
○

Engelska

○

Svenska

Körkort
○

B

Arbetslivserfarenhet
KRAV
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Städare / Lokalvårdare: Mindre än 1 års erfarenhet

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer innefatta till största delen hemstädning hos privatpersoner men det kan även
förekomma ﬂyttstädningar, storstädningar eller företagsstädningar såsom byggstädningar och
kontorsstädningar. Hos oss arbetar man oftast ensam hos privatpersoner och på större städningar arbetar
ni i grupp. Körkort krävs då man oftast utgår ifrån sin egen bostad till den första kunden för dagen.

Övrigt
Lön
Vi erbjuder avtalsenlig lön.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder både heltid, deltid eller enligt överenskommelse. Vi söker även vikarier som önskar att jobba lite
då och då.

Arbetsplats
Malmö

∠

Om oss ()

God Service i Sverige AB är ett modernt tjänsteföretag som har sin hemmabas i Skåne med kontor i
Malmö. Vi utför tjänster både för privatpersoner och företag. Vår målsättning är att alltid kunna
leverera kundanpassade lösningar till alla hushållsnära tjänster och olika tjänster till företag. Vi är ett
modernt städbolag i Malmö som är heltäckande inom städ och service. Till privatpersoner erbjuder vi
som städﬁrma hemstädning, storstädning, ﬂyttstädning, trädgårdsarbete samt fönsterputs. Att
beställa en tjänst ska vara enkelt och tryggt. Till företag och andra organisationer erbjuder vi
trappstädning, kontorsstädning, byggstädning, butiksstädning, golvvård, trädgårdsarbete m.m. Alla
uppdrag skiljer sig och vi anpassar oss efter våra kunders önskemål. God Service är ett städföretag i
Malmö med en erfaren ledning som har ambitionen att växa i sund takt tillsammans med våra kunder.
! http://www.godservice.se (http://www.godservice.se)

Kontaktinformation
Företagets adress

Postadress

Sallerupsvägen 92 Malmö

GOD SERVICE I SVERIGE AB
Sallerupsvägen 92
21228 MALMÖ

E-post
jobb@godservice.se (mailto:jobb@godservice.se)

Sök jobbet senast 10 september 2017
Skicka ditt CV och personligt brev till jobb@godservice.se eller ansök via denna länk http://godservice.se
/sok-jobb/ Välkomna!
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