Lokalvårdare
Vill du också bli en del i vår lokalvårdsgrupp?
Vi söker nu 2 st morgonpigga medarbetare/ lokalvårdare på deltid som kan börja jobba 06:00.
Du blir en del i vår lokalvårdsgrupp som ansvarar för städningen i våra fastigheter, kontorslokaler och kommunala
verksamhetslokaler.
Arbetsbeskrivning:





Huvudsakligen daglig lokalvård.
Skurning med kombiskurmaskin.
Storstädning och golvvård.
Städning trapphus, tvättstugor, källargångar mm

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har någon form av lokalvårdsutbildning, SRY eller motsvarande.
Det är meriterande med några års arbetslivserfarenhet som lokalvårdare eller liknande arbete.
Vi ser gärna att du har kunskap om städutrustning och kemikalier som används inom lokalvården.
Du har B-körkort och tillgång till egen bil
Du behärskar svenska i tal och skrift

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad, serviceinriktad, ha ett gott bemötande och självklart ordningssinne. Du trivs
med att arbeta självständigt och i team, samt vara flexibel.
Vår värdegrund SARA ”service, ansvar, respekt, arbetsglädje” är med oss varje dag och vi ser samtidigt att du har god
samarbetsförmåga, är flexibel, öppen och lyhörd.

Nykvarnsbostäder är ett allmännyttigt bolag som är verksam i Nykvarns kommun. Vi är ca 38 medarbetare, äger och
förvaltar 550 lägenheter och vi förvaltar även kommunens alla verksamhetslokaler och övriga fastigheter som kommunen
äger eller hyr. Nybo har också en teknisk enhet som sköter om den yttre miljön som parker, badstränder, skog, isbanor,
skol- och förskolegårdar mm, gator och VA-nätet åt kommunen.
Nykvarnsbostäder är tillsammans med kommunen och andra aktörer med och bygger och utvecklar Nykvarn. Nykvarn
växer snabbt och där är vi en av kommunens viktigare aktörer som bidrar till att det finns bostäder, skolor, förskolor vägar,
avlopp, mm. Vår värdegrund SARA ”service, ansvar, respekt, arbetsglädje” är med oss varje dag och vi ser att du har god
samarbetsförmåga, är flexibel, öppen och lyhörd.
Vi vill ha friska och glada medarbetare så vi har bra förmåner med bl a rikskort, friskvårdbidrag, 1 h betald friskvård i
veckan, företagshälsovård, 1 extra ledig dag/år, samt en förmånsportal.
Anställningens omfattning
Anställningsform: Deltid, provanställning 6 månader. Efter utvärdering kan tillsvidareanställning bli aktuell.
Tillträde: Snarast efter överenskommelse
Arbetstid: Dagtid, viss kvälls- och helgarbete kan förekomma.
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Sida nr 2 (2)
Sista ansökningsdag: 2019-08-15. Mejla din ansökan till anstallning@nybo.se
Observera att intervjuer kan komma att ske löpande, varför tjänsten ev. kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
För anställning begär vi att se registerutdrag från Polisen. Du kan beställa blanketten från polisens hemsida eller hämta
en från polisstationen. Beställ gärna utdraget i förväg då viss handläggningstid förekommer.
Har du frågor är du välkommen att ringa Pia Laukkanen, 08 5550 1450 eller maila pia.laukkanen@nybo.se

