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Svevia söker dig 
som vill arbeta med 
park- och vägarbete

Tillsammans med Misa anordnas utbildning för dig 

som vill arbeta som parkarbetare och eller 

vägarbetare. En utbildnings som också kan leda till en 

anställning i Stockholm.
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Utbildning och praktik 8 veckor med möjlighet
till anställning 

Vill du vara med och förbättra livsmiljön och säkerheten för många 
människor? Hos oss får du göra både och. Vi söker dig som vill arbeta 
som parkarbetare och/eller vägarbetare på våra arbetsplatser runt 
om i Stockholm. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets 
gemenskap och lagkänsla med det stora företagets stabilitet. Vill du 
dela väg med oss?

Om uppdraget som parkarbetare

Som parkarbetare sköter du om parker och andra grönytor. Arbetsuppgifterna är 

varierande och utförs utomhus i Stockholmsområdet. Tillexempel: tömma 

papperskorgar, plocka skräp, rensa ogräs, allmän renhållning på gata, allmän 

renhållning i park, olika typer av grönyteskötsel, ogräsbekämpning på gröna 

och/eller hårda ytor så som gångväg, torg, busshållplatser.

På sikt kan din roll utvecklas till vägarbetare 

En vägarbetare inspekterar och sköter om vägar, gator och torg. Arbetsuppgifterna 

varierar utifrån årstid och väder. Utöver att sköta om vägar och gator är en 

vägarbetares uppgift att arbeta med miljön omkring vägen såsom, dikesröjning, 

rapportera skador i vägen, skräp på vägen och justera skyltar. I arbetsuppgifterna 

stöttas vägarbetaren av arbetsledare och engagerade kollegor.

Hur är det att jobba som vägarbetare? Klicka på länken så får du veta mer (film 2 

minuter på Youtube): Molly Ahlbom – vägarbetare hos Svevia

https://www.youtube.com/watch?v=ManvfHMHC_I
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MÅLGRUPP |  Personer som vill arbeta som parkarbetare och/eller vägarbetare

FÖRKUNSKAPSKRAV | Förkunskaper: B-körkort, kunna kommunicera på svenska.

PLATS | Utbildningen kommer hållas på flera olika platser runt om i Stockholm, viktigt 
att du kan åka kommunalt till olika platser för utbildning och praktik. Bland annat 
kommer utbildningen ske vid Stadshagen, på Ekerö, i Jakobsberg och i Solna. 

UPPLÄGG | Utbildning och praktik på heltid i 8 veckor. 

INNEHÅLL |   Arbete på väg 1 och 2, Arbete i offentlig mark, Safe Construction Training, 
Röjsågs-certifikat, Introduktion till grönarbete

PERIOD | Februari - April

TIDER | Schemalagd arbetstid 06.00–16.00

LÄRARE | Ramirent, ATA, Misa och Hillbillies

STOR CHANS TILL  ANSTÄLLNING Heltid 1 april till 31 okt

För mer information om kursen kontakta Frida Atteman på Misa på telefon 08-515 

161 95 eller mejla till jobbtorg@misa.se

Vem söker vi? 

Svevia söker dig som gillar att arbeta 

utomhus och har ett intresse för vägar, trafik 

och gröna ytor. Du behöver ha B-körkort och 

ett intresse för maskiner. 

Du är nyfiken på vägbranschen och tycker 

om att ta egna initiativ. Du uppskattar också 

ett gott samarbete med kollegor och vill vara 

en del av ett företag som får samhället att 

fungera.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga 

egenskaper och en vilja att lära nya saker. 

Har du tidigare erfarenhet eller utbildning 

inom detta område så är det en fördel.

Utbildningens innehåll

Utbildningen innehåller både kurser och 

praktik. Då kommer du att få lära dig om 

arbete på vägar, i parker och på offentlig 

mark. Du får också yrkeskläder för att utföra 

arbetet.


