Jobbevent på Sandson 15 mars 2019
Välkommen till Sandsons kontor i Malmö för att träffa företag med rekryteringsbehov i Malmö,
Lund och Helsingborgsområdet. Ta med dig CV och förbered dig för snabbintervjuer.
Sandson har bjudit in Domino’s Pizza, Humana Personlig Assistans och Easy way städ till
jobbevent 15 mars.
De har alla behov av ny personal och vill träffa potentiella kandidater för snabbintervjuer. Då har du
möjlighet att presentera dig själv i enrum med företaget, dela ut ditt cv och
förhoppningsvis bli deras nästa medarbetare.
Programmet ser ut enligt följande den 15:e mars:
10.00 Insläpp
•
Presentation av respektive företag.
•
Snabbintervjuer på 5 minuter med valfria företag.
•
Kaffe och fika serveras till alla.

Domino’s Pizza
Roll: Butiksmedarbetare
Deltid, 50%
Antal tjänster: 6
Arbetsplats: Malmö
Om tjänsten
Domino’s Pizza är världsledande i att baka och leverera färsk varm pizza! Vi levererar miljontals
pizzor världen över varje vecka.
Vi är stolta över våra medarbetare och våra medarbetare är stolta över Domino’s Pizza! Att vara
det bästa hemkörningsföretaget i världen kräver exceptionella medarbetare som arbetar
tillsammans. På Domino’s Pizza kommer våra anställda i första hand.
Arbetsbeskrivning:
Vår personal i restaurangen är vårt ansikte utåt och dem som skapar pizzamagin. Dina
arbetsuppgifter är varierande och du kommer att göra allt från att förbereda butiken, ta
beställningar och baka pizza till att bidra med bibehållen hög standard. Du ska kunna fatta snabba
beslut och hantera stress. Det är viktigt att du har ett gott och glatt humör samt brinner för service.
I arbetet ingår också hemkörning. Att vara trevlig och alltid ha ett leende på läpparna är ett måste
då du som ”delivery expert” framstår som Domino’s Pizzas ansikte utåt
Arbetsuppgifter:
•
Förbereda produkten.
•
Rengöra utrustning och andra ytor dagligen.
•
Förmåga att förstå och kunna ge korrekt skrivna instruktioner.
•
Förmåga att kommunicera med kunder och medarbetare för att bearbeta order mottagen
både på telefon och över disk.
•
Förmågan att utföra enkla matematiska uträkningar korrekt och snabbt.
•
Levare pizza med cykel eller bil

Humana Personlig Assistans
Roll: Personlig assistent
Tillsvidare/behov, Heltid/Deltidsanställning: 25-100%
Antal tjänster: 5
Arbetsplats: Malmö/skåne
Humana Assistans AB söker personliga assistenter runt hela Skåne med omnejd. Humana har
över tio års erfarenhet av att skräddarsy personlig assistans utifrån våra kunders behov och
önskemål. Ditt jobb blir att underlätta kundens vardag och du ser det som en självklarhet att visa
respekt för den du arbetar med och följa mottot – alla har rätt till ett bra liv. Vi ser gärna att du som
söker har någon form av vårdutbildning men personkemin mellan dig och kunden är avgörande för
tjänsten.
Eftersom kunderna är individer som alla lever sitt liv efter sin förmåga och sina önskemål ser
kraven olika ut hos alla våra kunder. Har du tidigare erfarenhet som personlig assistent, av olika
hjälpmedel, har bil och körkort eller erfarenhet av olika diagnoser och funktionsnedsättningar kan
det vara en stor fördel.

Easy way städ
Roll: Lokalvårdare/städare
Sommarjobb, Heltid/Deltid, 50-100%
Antal tjänster: 4
Arbetsplats Malmö, Sydvästra Skåne
Easy Way Städ söker någon som har erfarenhet sedan tidigare av städning.
Att prata och förstå svenska är ett krav. Har man körkort och egen bil är ett plus men inget krav.
Däremot måste man kunna ta sig mellan de olika platserna på egen hand.
Arbetsplatser består av kontor, bilhallar, bilverkstäder, vårdcentraler, gym, golfklubbar samt
hemstäd.
Arbetstider kan variera från tidig morgon till sen kväll. Vi har kunder som städas 7 dagar i veckan
så vi söker även personer som kanske endast kan arbeta kvällar och helger.
Easy Way Städ är ett relativt litet städbolag med 35 anställda och är verksamma i Trelleborg,
Höllviken, Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg.

Sandson AB kommer var på plats under
eventet med sina jobbcoacher som erbjuder cvworkshop och vägledning. Behöver du lite extra
stöd inför intervjuerna kan du räkna med deras
hjälp.

Du är välkommen till: Sandson AB, Västmanlandsgatan 3 Malmö, ingång N
Anmäl dig på ansok@futveckling.se, skriv ”Jobbevent” i ämnesraden, namn, telefonnummer och
bifoga gärna cv. Sista dag för anmälan är 15/3.
*Viktigt*: Medtag cv med kontaktuppgifter för att ge intresserade företag möjlighet att kontakta dig.
Förbered dig väl inför intervjun/intervjuerna.
Vid frågor angående jobbeventet får du gärna kontakta Isak via mejl eller telefon.
Sandson är en del av Företagsutveckling där vi tillsammans möjliggör arbetsmarknaden för svensk
och internationell arbetskraft.
Tele: 0768088897
Email: isak@futveckling.se
Hjärtligt välkommen och Lycka till!

