
Bilaga kandidatuppsats genusvetenskap Karl-Johan Karlsson 

I denna bilaga finns hela mitt material. Eftersom jag bara har fokuserat på de löpande 

texterna i platsannonserna är det bara dessa delar som inkluderas i bilagan. 
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Panasonic, företagssäljare Stockholms Innerstad  

Svenska Telekompaniet Företagsväxlar AB  

Publicerad: 2012-04-10, Annons-ID: 2100177  

Solna (Kommuninformation), 1 plats  

Vi säljer och installerar kommunikationslösningar till företag. Mer om oss längst ner i 

annonsen. 

 

Nu söker vi en person som skall ansvara för vår försäljning mot företag på en geografiskt 

begränsad yta i Stockholm. 

Antingen är du en driven och motiverad människa som älskar att tävla och vill lära dig att 

sälja. Eller så är du kanske en bra säljare redan idag som vill vidareutvecklas? 

 

Arbetet består av att marknadsföra och sälja våra produkter och tjänster till nya företag och 

befintliga kunder. Vi träffar personer som har en ledande roll på företagen, ofta VD eller 

IT-chef. Första mötet är en behovsanalys där vi tar reda på hur allt ser ut idag och vilka 

förbättringsområden som kan finnas. Tillbaka på kontoret sätter vi tillsammans med teknisk 

kunnig personal ihop en offert för kunden som vi sedan åker ut och presenterar. Ofta är 

beslutstiden 2-3 veckor. Kunden skriver sedan avtal med oss, ofta på 5 år. Nu är kunden din 

och du ansvarar för all försäljning till honom i minst fem år, helst livstid såklart! 

 

Vi erbjuder alltid någon morot för att göra det lilla extra. Det skulle kunna vara en flaska 

bubbel, men mer troligt är att det är ett hemmabiosystem eller en exklusiv resa till Dubai 

eller något liknande. Vi tycker tävlingen är en viktig del inom sälj och tycker det är viktigt 

att belöna vinnare ordentligt. 

 

Vi utbildar både internt och externt men mest genom sambesök med våra bästa medarbetare 

inom försäljning. Frukost serveras på jobbet för de som vill komma före kl 8. Vi är inget 

familjeföretag, men känner oss som ett och försöker så gott det går att ha trevligt och roligt 

ihop. 

 

Alla hos oss älskar att sälja, det tycker vi är viktigt. 

 

Företagspresentation: 

Telekompaniet säljer, implementerar och supporterar mobila telefonväxlar i Stockholms 

län. Detta har vi gjort sedan 1997 även om marknaden förändrats mycket sedan dess. 

Telekom är en rolig bransch där det händer mycket hela tiden. Vi har sedan 2006 legat i 

framkant och hela tiden arbetat med morgondagens teknik. Idag har vi en stor och bred 

kundbas med mycket små och medelstora företag. Detta hjälper oss att vara en trygg 

arbetsgivare och leverantör vilket är något vi anser vara viktigt. Senaste åren har vi 

utvecklats bra och det har lett till en omsättningsökning från 10 till 14 och nu 20 miljoner 

kronor 2011. Vi är ett privatägt företag med målsättningen att hjälpa företag att bli bättre 

genom kommunikation. Vi kombinerar ledande tillverkare och leverantörer för att 

skräddarsy en lösning för varje kund. Ex. Panasonic, Cisco, Telia och Tele2.  
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Proxytel AB söker företagssäljare dagtid  

PROXYTEL COMMUNICATION AB  

Publicerad: 2012-04-11, Annons-ID: 2100778  

Linköping (Kommuninformation), 6 platser  

Proxytel AB är ett försäljnings bolag som grundades för fem år sedan, vi finns i centrala 

Linköping. 

Vi är ett växande bolag som arbetar med lite olika spännande projekt med telefonen som 

redskap. 

 

Som säljare hos oss på Proxytel får du först en produkt utbildning och en grundläggande 

sälj utbildning sedan får du hela tiden hjälp att utvecklas som säljare med hjälp av våra 2 

säljcoacher som är på plats. 

 

Vi arbetar med 2 stegs försäljning! 

Först så ringer man upp för att intresseväcka företagare om en hälsovårds produkt som 

förbättrar hälsan på arbetet. 

Eftersom att det är svårt att sätta ett eget värde på produkten via ett samtal i telefonen så 

låter vi även företaget få prova på vår produkt i ca. 1 vecka sedan återkomma för ett sälj 

samtal, på detta sätt att arbeta så får kunden utvärdera vår produkt, innan beslut fattas. 

 

Just nu så söker vi 4-6 stycken erfarna säljare till detta projekt. 

Vi söker dig som: 



 

- Kan sprida positiv energi och tycker om socialt arbete 

- Är sugen på att utvecklas och hela tiden lära dig nya saker 

- Ska vara engagerad och ta ditt arbete seriöst 

- Är tävlingsinriktad och målmedveten 

 

Vi erbjuder dig en möjlighet att arbeta med trevliga medarbetare i ett stabilt växande företag 

med seriösa uppdrag. Vi arbetar efter att leverera kvantitet med kvalité till våra 

uppdragsgivare, därav  

2-Stegs metoden som skiljer sig från traditionell telefonförsäljning. 

 

Har du det vi söker kan du ansöka till oss på Info@proxytel.se  

Bifoga CV samt personligt brev. 

 

Tillträde: Snarast 

 

Mån-Fre: Dagtid 09:00-17:00  
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Företagssäljare med hög fast lön  

NDH SWEDEN AB  

Publicerad: 2012-04-11, Annons-ID: 2100889  

Malmö (Kommuninformation), 5 platser  

Nordic Domain Hosting är verksamma inom säkerhetslösningar och webbrelaterade 

säkerhetsfrågor. Vi sitter i fräscha lokaler ett stenkast från Triangeln i centrala Malmö. 

 

Nu söker vi företagssäljare! 

 

Du kommer att få hög fast samt provisionsbaserad lön. 

 

Vi har inget krav på tidigare erfarenhet inom försäljning eller arbete, men vi vill gärna träffa 

dig som: 

- ser värdet i att representera några av marknadens största varumärken. 

- är en god lyssnare och ser möjligheter i alla situationer. 

- vill belönas utefter resultat. 

- letar efter ett jobb med utvecklingsmöjligheter. 

- hatar att förlora och älskar att vinna. 

- är tävlingsinriktad. 

- har ett stort driv och högt resultatfokus. 

 

Är du redo att ta nästa steg i din karriär?  
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Företagssäljare!  

BOLAGSGRUPPEN SVERIGE AB  

Publicerad: 2012-04-16, Annons-ID: 2103361  

Borås (Kommuninformation), 2 platser  

Bolagsgruppen Sverige AB är inne i en mycket expansiv fas och vi behöver utöka vår 

personalstyrka med fler säljare! 

 

Bolagsgruppen Sverige AB är inte det största företaget, men inte heller det minsta - vi är 

precis så stora att vi kan ta hand om både vår personal och våra kunder på bästa sätt. 

 

Vi sitter i ljusa ny renoverade lokaler centralt i Borås, vi använder oss av moderna verktyg i 

vår försäljning.  

 

Vår produkt är unik på marknaden då den innehåller en komplett portfölj av tjänster som 

gör att våra kunder får en enklare och lönsammare verksamhet.  

 

Du som säljare kommer till ett expansivt och spännande företag där du kommer att ha stora 

möjligheter att påverka och utveckla företaget framåt.  

 

Du kommer tillsammans med dina medarbetare bearbeta företag i hela Sverige, i första 

hand kommer kontakten med kunderna ske via telefon, men även viss försäljning ute på 

fältet kan förekomma om du så önskar. 

 

Vi tror att personerna vi söker har följande egenskaper: 

 

Du är en positiv människa i grunden och lyfter din omgivning. 

Du har bra struktur i ditt sätt att arbeta. 

Du har visioner och en glödande energi. 

Du har lätt för att kommunicera med olika typer av människor. 

Du hanterar det svenska språket flytande. 

 

mailto:Info@proxytel.se


Viktigast av allt är att du vill utvecklas och växa med oss! 

 

Det är en fördel om du arbetat med försäljning tidigare men inget krav, vi har en mycket bra 

internutbildning; har du bara viljan så kommer vi att hjälpa dig till att bli en framgångsrik 

säljare. 

 

Detta jobbet är en utmaning men den belönas därefter! För rätt person finns alla 

möjligheter!  

 

Vår mållön är 38.000 kr / mån, vi arbetar med garantilön + provision.  
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Företagssäljare till Easypark  

Academic Work Rekrytering AB -Stockholm  

Publicerad: 2012-04-18, Annons-ID: 2104837  

Stockholm (Kommuninformation), 1 plats  

Information om uppdraget:  

Academic Work söker nu en driven och energisk B2B-säljare för rekrytering till EasyPark.  

 

Beskrivning av företaget:  

EasyPark är ett spännande företag med fokus på mobila nyttotjänster till företag och 

privatpersoner runt om i Europa. Företaget grundades 2001 och har idag ca 100 anställda 

fördelade på kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Företagets 

huvudprodukt, EasyPark Mobilparkering är en mobiltjänst för alla bilister som vill förenkla 

sin parkeringsvardag. Tjänsten är enkel att använda ? bilisten startar sin parkering via 

EasyParks Smartphone Applikation eller genom ett samtal till vår talsvarstjänst. Läs mer på 

www.easypark.se  

 

Arbetsuppgifter:  

I rollen som B2B-säljare kommer du in i en spännande och expansiv fas för EasyPark. Du 

kommer främst att fokusera på nykundsbearbetning men också att vårda befintliga kunder 

och arbeta med merförsäljning. Produkten är EasyParks smidiga och attraktiva 

företagslösning. Du kommer att ha stor frihet under ansvar. Arbetat kommer till stor del att 

utföras per telefon men varvas med kundbesök. Du kommer att bli del av ett team om 5 

personer och rapporterar direkt till Försäljningschefen. EasyParks kontor är beläget i ljusa 

och fräscha lokaler på Gärdet i Stockholm.  

 

Du kommer t.ex. att:  

- Arbeta med prospektering,  

- Cold calls  

- Göra kundbesök och presentationer  

- Skriva avtal och offerter  

 

För att lyckas i tjänsten är du en uthållig relationsskapare som är självgående och 

prestationsorienterad. Du vill utvecklas i din säljroll och har långsiktiga och kvalitativa mål 

både för dig själv och för dina kundrelationer. För rätt person finns det mycket goda 

utvecklingsmöjligheter inom organisationen.  

 

VI SÖKER DIG SOM  

 

- Har minimum Gymnasiekompetens  

- Säljerfarenhet inom B2B  

- Behärskar god svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska  

- Har grundläggande kunskaper i Officepaketet främst Excel och Power Point  

- Har körkort  

 

Det är meriterande om du har en säljutbildning samt om du tidigare har arbetat med 

telefonförsäljning.  

 

Som person är du en ambitiös och driven team-player med hög social kompetens.  

 

START: Enligt överenskommelse med hänsyn till eventuell uppsägningstid  

OMFATTNING: Heltid  

PLATS: Stockholm  

LÖN: Enligt överenskommelse med EasyPark. Du kommer att ha en fast garantilön och en 

provisions del.  

KONTAKT: Rekryteringssupport: 08 52 25 4983  

REFERENS: MSG66045  

SISTA ANSÖKNINGSDATUM: 2012-05-01  

 

Denna rekrytering genomförs av Academic Work, men du kommer att anställas av 

EasyPark.  

 

Intresserad? Skicka in din ansökan omgående då vi går igenom urvalet löpande och tjänsten 

kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.  
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Taxi chaufför  

Yasser Choucair  

Publicerad: 2012-03-07, Annons-ID: 0012-077825  

Hässleholm (Kommuninformation), 1 plats  

Sista ansökningsdag: 2012-05-06  

City Taxi är en växande taxi rörelse som har sin hemvisst i  

Hässleholm.  

Vi söker nu ytterliggare en chaufför som ska bemanna bil och minibuss för firmanans 

räkning. Arbetstiderna gäller främst helger och kvällar men även körningar under dagtid är 

aktuella.  

Taxikort är ett krav. Sökande ska behärska svenska i tal och skrift så bra så att det inte kan 

uppstå missförstånd med kunderna.  
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Sommarvikarier och Extra Taxi/Färdtjänstförare  

Lindbergs Taxi AB  

Publicerad: 2012-04-12, Annons-ID: 2101707  

Örebro (Kommuninformation), 20 platser  

Sista ansökningsdag: 2012-05-12  

Lindbergs är ett framstående trafikföretag som prisvärt, fräscht och säkert utför linje- och 

beställningstrafik, transporter för funktionshindrade samt egna researrangörstjänster. 

Lindbergs har som mål att ge varje kund en upplevelse som överträffar deras förväntningar. 

 

Lindbergs Taxi söker nu taxi/färdtjänstförare för timanställning och med möjligheter till 

fast anställning.  

Förutom att vara skicklig förare ska du även ha förmågan att ge god service till personer 

med särskilda behov under transport i specialfordon för rullstol, bår med mera.  

 

Lindbergs koncernen kör för Länstrafiken och har idag ett 75 tal fordon.  

 

Linbergs Taxi har ett behov av 15st sommarvikarier och även ett konstant behov flera 

timanställda för den löpande verksamheten.  

 

I första hand rekryterar vi internt till lediga fasta tjänster och det kan eventuellt till hösten 

finnas lediga tillsvidareanställningar att söka till. 

 

Vi kommer att ha infoträffar torsdag kl:13:30 på Lindbergs huvudkontor 

Glanshammarsvägen 82.  

 

FÖRANMÄLAN via e-post är viktig! 

(e-post nedan) 

 

Krav: Svenskt körkort samt TAXILEGITIMATION och goda kunskaper i svenska språket. 

God lokalkännedom i Örebro.  

 

Erfarenhet från färdtjänsttransporter är en merit. D-behörighet och digitalt färdskrivarkort är 

meriterande samt obligatoriskt ett glatt humör.  

 

ANGE i ansökan om det är möjligt om du är intresserad av timanställing och/eller 

sommarvikariat och om så är fallet under vilka veckor du avser arbeta (fler sammanhängade 

veckor ÄR POSITIVT! 

 

Eventuella frågor din ansökan skickar till nedanstående e-postadresser.  

 

OBS EJ TELEFON!!. OBS 
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Taxiförare  

Ökkes Taxi  

Publicerad: 2012-03-27, Annons-ID: 0012-102780  

Stockholm (Kommuninformation), 1 plats  

Sista ansökningsdag: 2012-06-27  

3 st taxichaufförer sökes till Ökkes Taxi. Om personen kvalificerar till nystartsjobb står 

arbetsgivaren för hela kostnaden gällande taxiförarutbildningen - från Vägverket till Taxi 

Stockholm. God svenska är ett krav samt att personen är serviceminded. Tjänsterna är på 

heltid, dag-eller kvällstid enligt överenskommelse. Grundlön 16.000 samt provision.  
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Taxiförare - kostnadsfri utbildning!  

VÄRMDÖ TAXI AKTIEBOLAG  

Publicerad: 2012-04-27, Annons-ID: 2111690  

Värmdö (Kommuninformation), 20 platser  

Ingen kan Värmdö som Värmdö Taxi.  

 

Välkommen till ett stimulerande och rörligt arbete där du har stora möjligheter att påverka 

din lön. Vi har lediga tjänster, både hel och deltid. Om du ska jobba heltid får du din 

utbildning betald, både för taxiförarlegitimation (taxikörkort) och vår interna utbildning. 

 

Värmdö Taxi är ett helägt dotterbolag till Taxi Stockholm. Värmdö Taxi är det lokala 

taxibolaget på Värmdö men arbetar i hela Stockholm med omnejd. För att våra bilar ska 

vara tillgängliga för Värmdöborna och övriga stockholmare behöver vi fler serviceinriktade 

förare. 

 

 

Som taxiförare hos Värmdö Taxi har du hela stor-Stockholm som arbetsområde, men det 

kommer vara Värmdöregionen som är din huvudsakliga arbetsplats. Värmdö är ett av 

landets mest expansiva områden med en ständigt växande marknad i form av transporter för 

företag, kurs- och konferensgårdar och privatpersoner. Du kommer i kontakt med många 

människor och det ställer naturligtvis krav på att du är serviceinriktad och lyhörd för vad 

våra kunder önskar. 

 

Alla förare på Värmdö Taxi ingår i det kollektivavtal som våra åkerier har med Transport.  

 

 

Välkommen med din ansökan. Vi kontaktar dig inom några dagar.  

 

Välkommen med din ansökan!  
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Taxiförare med eller utan taxiförarlegitimation  

I.M.S Service  

Publicerad: 2012-04-12, Annons-ID: 2101706  

Järfälla (Kommuninformation), 1 plats  

Vi söker 3st taxiförare med eller utan taxiförarlegitimation. Vi samarbeta med taxi kurir 

Stockholm som är Sverige största taxi organisationen.  

 

Du kommer att köra normala turer och färdtjänst kunder under dag eller natt skift beroende 

på vad du intresserad av.  

 

Vi bjuder på allmän taxiförarlegitimation samt taxikurir utbildning om du är seriös och har 

intresse att jobba. Mycket bra avtal och förmåner.  

Krav:  

1- Att vara över 21 år gammal  

2- Att har haft körkort i minst 2 år  

3- Att vara berättig till Nystart jobb  

Arbetsplats belagda i Järfälla, Kista, Husby, Spånga,Sundbybery .  

Välkommen med din ansökan  
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Lokalvårdare/Städare  

Engnells Städ i Skåne  

Publicerad: 2012-04-10, Annons-ID: 2099951  

Höör (Kommuninformation), 1 plats  

Engnells Städ är ett nystartat företag och expanderar snabbt. Vi söker nu aktivt efter en 

person som verkligen kan bevisa för oss och våra kunder att de kan mer än enbart städa. Vi 

söker någon som är service inriktad och förstår betydelsen av nöjda kunder.  

 

Var med oss från start och ni får möjligheten att utvecklas inom företaget. Kommer ni att 

bli vår nya arbetsledare i framtiden? (Hårt arbete lönar sig)  

 

Är du den vi söker? Har du det lilla extra? Sök nu! 

 

Anställningen är timanställning till en början och kan leda till tillsvidare anställning. 

Schemalagd arbetstid om ca 50-110 timmar / Månad 

Ert schema byggs på hela tiden tills ni jobbar heltid. 

 

Uppdragen utförs i hela Skåne. Körkort är ett krav. Egen bil är ett krav! Körersättning utgår 

med 18.50SEK / mil 

 

Vi erbjuder dig chansen att visa vad du går för genom att boka in dig på provstädningar, 

http://www.varmdo.se/
http://www.jarfalla.se/


och om våra kunder samtycker får ni fortsätta den reguljära städningen hos dem. Ni ska 

behärska svenska i tal och skrift. 

 

Som person är du pålitlig, har stenkoll på tider, inte rädd för att jobba hårt, bjuda på dig 

själv, glad och utåt riktad. Sinne för humor och som sagt inte rädd för att ta i lite extra när 

det verkligen gäller. Vi ser även att du klarar av att jobba på egen hand där ansvar och 

självständighet kommer krävas för att klara av arbetet.  

 

Tillträde OMG! 

OBS! Vi ber er som inte är seriöst intresserad att inte skicka någon ansökan. Det kostar 

både tid & pengar med att lära upp personer som sen inte vill arbeta inom detta yrke! 

 

Ni som söker jobbet seriöst skickar in en ansökan nu. 

 

Med vänliga hälsningar.  

 ................................................................................................................................................  
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Städare/Lokalvårdare 2 st (100% och 75%)  

Lunds kommun, Område Tuna, Barn- och skolförvaltning Lunds stad  

Publicerad: 2012-04-19, Annons-ID: 5592444  

Lund (Kommuninformation), 2 platser  

Sista ansökningsdag: 2012-05-07  

Centralt beläget i den expanderade Öresundsregionen ligger Lund. Med ett av Europas 

ledande universitet, forskningsbyn Ideon och ett stort utbud av kulturella aktiviteter är 

staden en betydande tyngdpunkt i regionen. Lunds kommun är den största arbetsgivaren 

med drygt 9 000 medarbetare.  

 

Skolområde Tuna består av Tunaskolan, Mårtenskolan och 7 förskolor och är beläget i den 

östra delen av tätorten. Området består av flera grönområden som inspirerar till 

utomhusaktiviteter och fysisk rörelse. 

Tunaskolan och Mårtenskolan är skolor med fokus på kunskap och lärande, som motsvarar 

kraven i dagens samhälle. 

Vår uppgift är att se till att eleverna får de kunskaper de behöver för sina vidare studier och 

för livet som vuxen.  

 

 

ARBETSUPPGIFTER 

Som lokalvårdare inom skolområde Tuna kommer du att arbeta med daglig städning och 

storstädning av skol- och förskolelokaler. Du kommer att ingå i ett arbetslag med andra 

lokalvårdare. I din dagliga verksamhet kommer du att ha nära kontakt med elever och 

personal.  

 

 

 

KVALIFIKATIONER 

Vi söker dig som har erfarenhet av lokalvård och helst utbildning. 

Du bör vara positiv, kreativ, flexibel, stresstålig och ha god samarbetsförmåga. Du måste 

även kunna arbeta självständigt.  

 .................................................................................................................................................  
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Lokalvårdare  

Värnamo kommun, Tekniska kontoret  

Publicerad: 2012-04-16, Annons-ID: 0012-126028  

Värnamo (Kommuninformation), 2 platser  

Sista ansökningsdag: 2012-05-15  

Tekniska kontoret, fastighetsavdelningen, söker 2 lokalvårdare.  

 

Tjänsterna är placerade:  

 

Fryele skola, Tånnö skola och Växthusets förskola  

 

Tjänsten är på heltid, med tillträde 1 augusti 2012, Körkort B erfordras. Lön enligt avtal 

(SKAF).  

 

Rörstorpsskolan, Skattkistans förskola och Reningsverket  

Körkort B erfordras. Lön enligt avtal (SKAF).  

 

Kompetens och erfarenhet  

 

Att arbeta som lokalvårdare är både självständigt och ett lagarbete. Du måste därför vara en 

person som kan arbeta självständigt men ändå har lätt för lagarbete. Tidigare erfarenhet i 

yrket är meriterande.  

 

 



Upplysningar  

 

Lokalvårdschef Pirjo Konttinen, tel. 070-516 93 49,  

Facklig företrädare: SKAF, tel. 0370-37 75 18 eller 0370-37 76 78  

 

Välkommen med din ansökan och meritförteckning till:  

 

www.varnamo.se  

 ................................................................................................................................................  
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Lokalvårdare Sommarvikarier  

MTR Stockholm  

Publicerad: 2012-04-27, Annons-ID: 5589636  

Stockholm (Kommuninformation), 35 platser  

MTR Stockholm driver Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL. Våra 2600 medarbetare, 

från 110 länder, ger stockholmarna en säker, punktlig och trygg resa. Vi satsar på personlig 

och yrkesmässig utveckling för medarbetarna - vår viktigaste tillgång. Vi erbjuder 

spännande yrken och du får tillhöra en stolt yrkeskår som har en viktig uppgift för hela 

regionen. MTR Stockholm ingår i koncernen MTR med huvudkontor i Hongkong.MTR 

Stockholm arbetar för att skapa en tunnelbana i världsklass där kundservice, säkerhet och 

punktlighet skall ge våra resenärer en förstaklassig resa varje dag. Vi söker nu Lokalvårdare 

som vill arbeta heltid v. 23-33 alternativt v. 24-33. Arbetet sker på varierande arbetstider 

under veckans alla dagar i veckan. Löpande skiftarbete enligt schema.  

Tjänsten innebär att du:  

Som lokalvårdare hos MTRS arbetar du för att säkerställa en effektiv och tillfredsställande 

städning inom tunnelbanesystemet som når upp till gällande kvalitetsstandard. Du kommer 

huvudsakligen att genomföra städning som bland annat omfattar dammtorkning, 

dammsugning, golvtvätt, tömning av avfallskorgar, skräpplockning, tidningshantering och 

toalettstädning för att säkerställa god renlighet och hygien i en grupp av stationer och tåg. I 

rollen som lokalvårdare ingår det också att delta i periodisk och tung städning längs 

stationslinjen. Vidare ingår det arbete så som:  

 

Stödja planerade störningar/händelser, ta bort skräp sedan resenärerna lämnat 

tunnelbanesystemet.  

 

• Ansvara för akut städning  

• Rapportera av fel, graffiti, krossat glad och annan skadegörelse  

• Rapportera samtliga underhållsbehov inom ansvarsområdet till närmsta chef Vem söker 

vi?  

 

Vi söker ansvarsfulla personer med stort engagemang för renhållning och service. Vi söker 

dig som har tidigare erfarenhet från städning inom industri eller liknande stora 

verksamheter inom t.ex. Landstinget. Vi söker dig som har yrkesbevis från SRY – 

Servicebranschens Yrkesnämnd och PRYL  - Projektyrkesbevis Lokalvårdare eller har 

motsvarande kunskaper och erfarenheter.  

Som person:  

 

• Är du mycket noggrann och plikttrogen  

• Har du respekt för tid och punktlighet  

• Är du ansvarsfull, flexibel och samarbetsorienterad  

• Har förståelse för säkerhetsklassat arbete och regelverk Vi ser gärna medarbetare med 

arbetslivserfarenhet från olika delar av arbetsmarknaden. Du talar och skriver svenska och 

engelska obehindrat.  

Blir du antagen kommer du få nödvändig introduktion vilken är förlagd både under vecko- 

och helgdagar dag och kväll. Som ett led i urvalsprocessen kommer vi att använda oss av 

urvalstester.  

Sök detta jobb via MTR Stockholms hemsida med fullständigt CV och personligt brev samt 

en kort koncis motivation kring varför du vill arbeta inom MTR Stockholm. Har du inte 

sökt jobb förut så skapar du ett användarnamn och följer vidare instruktioner. 

www.mtrstockholm.se Välkommen med din ansökan senast 2012-04-30. Vi arbetar med 

löpande urval.  

 .................................................................................................................................................  
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Lokalvårdare, Markaryd/Strömsnäsbruk  

ISS Facility Services Cleaning Sydost  

Publicerad: 2012-03-21, Annons-ID: 0012-096570  

Markaryd (Kommuninformation), 1 plats  

Sista ansökningsdag: 2012-05-16  

ISS är ett serviceföretag som sköter t.ex. städ, catering, blommor, frukt, kaffe, receptioner 

och kundtjänst m.m. hos våra kunder. Vi söker nu  

 

LOKALVÅRDARE, sommarvikariat  

Markaryd/Strömsnäsbruk  

 



ARBETSUPPGIFTER: Huvudsakligen städning, men det kan förekomma skötsel av en del 

kaffemaskiner och diskmaskiner. Städ av kontor, matsalar, toaletter m.m.  

 

KVALIFIKATIONER: Kunna tala och förstå svenska. Vara serviceinriktad och visa 

respekt och lyhördhet mot kunden. Kunna jobba i högt tempo samt vara noggrann och 

flexibel.  

 

ÖVRIGA VILLKOR: Sommarvikariat, så plats och datum för jobbstart kommer vi att 

överens om, om du blir antagen till jobb.  

 ................................................................................................................................................  
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Sommarjobb som undersköterska/vårdbiträde  

NOVIIS I SVERIGE AB  

Publicerad: 2012-03-26, Annons-ID: 2092458  

Stockholm (Kommuninformation), 5 platser  

Sista ansökningsdag: 2012-05-31  

NoViis i Sverige är ett familjeföretag med dotterföretaget NoViis Vård och Omsorg. 

NoViis Vård och Omsorg söker nu nya medarbetare under sommaren. Företaget erbjuder 

hemtjänst för äldre och funktionshindrade. Våra ledord är värme och omtanke. Vi utför allt 

arbete med stor respekt utifrån rådande värdegrund med kunden i centrum. Vi värnar om 

kundens valfrihet och kvalitet står hos oss alltid i fokus. Vi vill ge dig, som medarbetare, 

möjlighet till att tillgodose kundens behov på bästa möjliga sätt. 

 

Beskrivning av arbetsuppgifter: 

 

Till arbetsuppgifterna hör ett helhetsansvar för kundens välmående vilket bl.a. innebär: 

matlagning, inköp, promenader, ledsagning, hjälp med personlig hygien, städning och tvätt.  

 

Beskrivning av kvalifikationer: 

 

Vi söker folk som drivs av att göra ett riktigt bra arbete, är pålitliga, flexibla och bra på att 

ta instruktioner. Personalen är viktig för oss. Var beredd på att vi kommer ställa höga krav, 

men att vi också erbjuder mycket tillbaka. Vi erbjuder avtalsenlig lön, förmåner, frihet 

under ansvar och god arbetsmiljö, för att attrahera de bästa medarbetarna i varje 

yrkesgrupp. 

 

Kvalifikationskrav: 

*Du ska ha utbildning eller motsvarande erfarenhet som USK/vårdbiträde 

*Du ska ha B körkort och bör hitta bra i Stockholm. 

*Mycket goda svenskkunskaper i tal och skrift. 

 

Meriterande: 

*Erfarenhet av hemtjänstarbete 

*Utbildning inom demens och/eller psykiatri. 

 

Vi fäster vid anställning mycket stor vikt vid personliga egenskaper 

 

Viktigt: Ange tydligt att det är sommarjobb du söker och ange referens "Sommarjobb 

USK/VB NVO" i ämnesraden på din ansökan. NoViis får många ansökningar varje dag och 

annars riskerar din ansökan sållas bort p.g.a. att vi inte vet vilket jobb du söker. Skicka 

redan från början med CV, personligt brev och två referenser så ökar chanserna att vi väljer 

just dig.  

 

Se även våra andra annonser i platsbanken och läs mer om oss på http://www.noviis.se  

 .................................................................................................................................................  
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OC söker vårdbiträde/undersköterska  

OMSORGSCOMPAGNIET I JÖNKÖPING AB  

Publicerad: 2012-04-16, Annons-ID: 2102977  

Jönköping (Kommuninformation), 2 platser  

Sista ansökningsdag: 2012-05-16  

OmsorgsCompagniet i Norden AB har funnits i över nio år. Vi startade vår verksamhet i 

Jönköping i januari 2009. 

 

Då vi har växt snabbt i antal kunder och uppdrag söker vi nu medarbetare till vår 

verksamhet i Jönköping. 

Vi söker dig som vill jobba inom hemtjänst. 

 

Som person har du ett stort engagemang, du är bra på att skapa förtroendefulla relationer, 

du brinner för att hjälpa en medmänniska, du är glad och positiv och är van att jobba 

målstyrt. 

 

Vi ser helst att du är undersköterska, då vi vill bibehålla våra höga kompetensnivå.  

 

Du måste ha en god förmåga i att tala och skriva svenska, då vi har höga krav på 

dokumentation och journalföring. 

http://www.noviis.se/


 

Du måste ha körkort. 

 

 

Tillträde snarast. 

 

Tjänsten är en provanställning på 75% men det finns chans till 100%. Vi söker även 

timvikarier och semstervikarier.  

 ................................................................................................................................................  
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Semestervikariat som Undersköterska/Vårdbiträde inom Äldreomsorgen  

Falkenbergs kommun, Äldreomsorg  

Publicerad: 2012-04-24, Annons-ID: 5588267  

Falkenberg (Kommuninformation), 1 plats  

Sista ansökningsdag: 2012-06-15  

Falkenbergs kommun har ett attraktivt läge mitt på hallandskusten och kommunens vision 

sammanfattas i att ”Vi växer för en hållbar framtid”. Uttrycket avspeglas i de satsningar vi 

gjort på förnybar energi, miljövård och hänsynsfull utbyggnad av stad och landsbygd. Vi 

vill värna om våra kommande generationers handlingsutrymme. Växande, hållbarhet, 

närhet, upplevelser och möjligheter är de ledord vi vill skall prägla allt som händer i 

kommunen. Kommunen har 40 700 invånare och är till ytan störst i Halland. Goda 

kommunikationer med tåg, buss och bil underlättar pendling. 

 

Vi som arbetsgivare vill skapa mångfald genom att ta vara på alla Dina kvaliteter som 

medarbetare. Vi arbetar aktivt med friskvård för att skapa en god arbetsmiljö och vi värnar 

om jämställdhet. Genom vår personalförening får du tillgång till en lång rad spännande 

aktiviteter och vi tror också på en rökfri arbetsplats för både Din och våra kunders skull!  

 

Socialförvaltningen är en av kommunens två största förvaltningar med ca 1300 

tillsvidareanställda.  

Förvaltningen har som uppdrag att bistå våra kommuninvånare med vård och omsorg vid 

alla tillfällen i livet. 

 

Är Du vår nästa medarbetare? 

 

 

ARBETSUPPGIFTER 

Vi söker ett flertal undersköterskor och vårdbiträden till semestervikariat under sommaren 

2012. 

Arbetsuppgifterna består av omvårdnad, stöd och service till personer på särskilt boende 

eller genom hemtjänst.  

 

KVALIFIKATIONER 

Gymnasieskolans omvårdnadsprogram, annan vårdutbildning eller erfarenhet av vård av 

äldre. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är 18 år eller äldre: 

En stabil, ansvarstagande och självständig person. 

Flexibel och har lätt för att samarbeta med övrig personal och brukare. 

För arbete i hemtjänst krävs B-körkort.  
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Undersköterska/Vårdbiträde  

Rosenhill Vård och omsorg AB  

Publicerad: 2012-04-13, Annons-ID: 0012-124033  

Tingsryd (Kommuninformation), 2 platser  

Sista ansökningsdag: 2012-06-05  

Verksamhetsbeskrivning  

 

Rosenhill är ett privat vårdhem beläget i Rävemåla. Boende har 28 platser.  

 

Arbetsuppgifter  

 

Sedvanliga underskötskeuppgifter,  

 

Utbildning/Erfarenhet  

 

Vi ser helst att du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta som 

undersköterska/vårdbiträde. erfarenhet av att ha arbetat med människor bedöms som 

meriterande.  
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Bemanningstjänst söker vårdbiträden/vårdare inom vård och omsorg  

Västerås stad, Bemanningstjänst  

Publicerad: 2012-05-01, Annons-ID: 5593730  

Västerås (Kommuninformation), 200 platser  

Sista ansökningsdag: 2012-05-31  

Välkommen till Västerås stad, här får du möjlighet att jobba med det viktigaste! Västerås 

stads medarbetare får vara med och bygga samhället och få en hel stad att fungera.  

Västerås stad är Västerås största arbetsgivare, en stor organisation som ger möjligheter.  

 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med 

denna annons. 

 

Är du intresserad av att söka tjänsten? Då ber vi dig att söka via "Sök jobbet här"- 

funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, 

arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.  

 

 

ARBETSUPPGIFTER 

Söker du arbete sommaren 2012? 

 

proAros och Bemanningstjänst söker dig som är intresserad av arbete inom vård och 

omsorg! 

 

Bemanningstjänst är proAros bemanningsenhet. Vi rekryterar och förmedlar personal för 

uppdrag i verksamheterna från tre timmar till 6 månader. Bemanningstjänsts uppdrag är att 

bistå med stöd direkt in i kärnverksamheten, i form av personal inom olika 

kompetensområden. 

 

Anställningsform: Allmän visstidsanställning med lön per timme 

 

Bemanningstjänst söker: 

 

– Vårdbiträden 

– Vårdare 

 

proAros är Västerås stads största förvaltning med närmare 9000 medarbetare. Inom proAros 

finns fyra verksamhetsområden, bland annat Stöd och utveckling och verksamheter inom 

vård och omsorg, förskola och skola, gymnasie- och vuxenutbildning samt kultur och 

förebyggande verksamhet. Verksamhetsområdet Stöd och utveckling har till syfte att skapa 

mervärde i form av ökad effektivitet, bättre kvalitet och ökad produktivitet inom 

förvaltningen proAros.  

 

Då urvalsarbetet och intervjuer sker löpande under ansökningstiden ber vi dig att söka så 

snart som möjligt! (Observera: inlämnade orginalhandlingar återlämnas ej). 

 

Arbetet innebär att utföra sedvanliga arbetsuppgifter.  

 

KVALIFIKATIONER 

För tjänsten krävs följande kvalifikationer: 

 

Du har relevant utbildning eller tidigare erfarenhet som vårdbiträde/vårdare inom 

äldreomsorg, tränings- och särskola, boenden och/eller till daglig verksamhet för fysiskt och 

psykiskt funktionshinder. Erfarenhet av liknande arbete och av att föra social 

dokumentation ses som meriterande.  

 

Har du dessutom intresse av att arbeta inom hemtjänst ses det som ett plus då vi där har ett 

stort behov. Vänligen förtydliga i så fall detta i din ansökan. 

 

Att arbeta som Vårdbiträde/vårdare kräver en god rörlighet och fysisk stabilitet, mental 

styrka, god grundkondition och i övrigt god hälsa.  

 

Att arbeta som vikarie kräver att du:  

– är uppmärksam 

– är lyhörd 

– kan ta egna initiativ men också anpassa dig till andra 

– är flexibel 

– är trygg i din yrkesroll 

 

Besök gärna www.jobbaivasteras.nu, som ger dig information om staden och vilket stöd 

Medflyttarakademin kan ge till dig och din respektive vid eventuell flytt till Västerås. 

 

För att möta morgondagens utmaningar eftersträvar Västerås stad mångfald och välkomnar 

sökanden med olika bakgrund.  

 .................................................................................................................................................  
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Köra taxi heltid, måste ha taxileg.  


