
Vi söker dig som vill 
arbeta med service 
och lokalvård i 
Stockholm
Tillsammans med Stodona AB och SMB AB anordnar 

vi nu en 5 veckor lång lokalvårdsutbildning med stort 

fokus på praktiska moment. Efter avslutad utbildning 

finns det stora möjligheter till anställning. 

Utbildningen anordnas av Misa på uppdrag av 

Stockholms stad.



5 veckors utbildning och praktik med stor 
möjlighet till anställning
Vill du vara med och förbättra arbetsmiljön genom lokalvård och 
arbeta med service? 

Under denna utbildning får du:

• En utbildning som är framtagen tillsammans med arbetsgivare inom 

lokalvård och servicebranschen.

• Utbildning med mycket praktiska moment och anpassad för dig med 

mindre studievana.

• Introduktionsvecka på Misa med föreläsningar, motivation och 

förberedelse inför utbildningen.

• 2 veckor lång specialanpassad SRY certifierad basutbildning inom 

lokalvård och service.

• 2 veckors praktik hos framtida arbetsgivare med handledning.

Uppföljandestöd enligt Supported Employment under praktikperioden i syfte att alla 

deltagarna blir så väl förberedda som möjligt för att kunna öka sin 

anställningsbarhet. 

Efter avslutad utbildning finns det goda möjligheter att få en anställning hos 

arbetsgivare där praktiken utförts.
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MÅLGRUPP | Personer som vill börja arbeta inom lokalvård

FÖRKUNSKAPSKRAV | Kunna göra sig förstådd och förstå enklare svenska. Prov kan 
översättas till andra språk med hjälp av tekniska medel (Google translate).

PLATS  | Bromma

UPPLÄGG | Heltid måndag-fredag 9-16. 3 veckor intro/utbildning och 2 veckors praktik.

ANTAL PLATSER |  12 st

Period  | Måndag–fredag 9-16 (första dagen är på en torsdag)

Starter  | För information om nästa kursstart kontakta dina jobbcoach på jobbtorg.

ANMÄLAN |  Sker i FLAI om din deltagare går vidare till utbildningen

LÄRARE | Sueili Andersson (SMB städ) och Mikaela Wigert (Stodona).

Rekryteringsträff inför utbildning
Inför denna utbildning anordnar 

rekryteringsträff.

Som jobbcoach på Jobbtorg behöver du:

Anmäla din deltagare till 

daniel.fehrnstrom@stockholm.se

Säkerhetsställa att deltagaren har med 

sig CV till rekryteringsträffen.  

För mer information om kursen kontakta Asso Abdullahi på 08 -515 161 67

Eller mejla på jobbtorg@misa.se


