
Anställningsunderlag    

Alla som är anställda hos Mats Fönsterputs & Städ, innebär anställningen följande 
 

1.  Tunga lyft. (förekommer ibland) 
 

2.  Fönsterputsning, städning, sopkärlstvättning samt förekommande städuppdrag. 

     (Utbildning står Mats Fönsterputs & Städ för) 
 

3.  Körkort och tillgång till egen bil,  är ett krav.  (Körersättning utbetalas) 
 

4.  Du måste klara av jobbet på egen hand.  ( Ensamarbeta )  

     Du kommer att ha eget ansvar för de olika uppdrag som förekommer i företaget. 

     Enligt upprättad arbetsorder, utföra fönsterputsning, städning, sopkärlstvättning  

     och efter utbildning även fönsterputsning med lift, samt övriga förekommande  

     uppdrag. All utbildning står Mats Fönsterputs & Städ för. 
 

5.  Dom krav vi ställer på alla anställda är:     

 Du måste klara av att arbeta ensam. 

 Inget brottslig förflutet. Utdrag ur polisregistret är ett krav för att bli anställd. 

 Det är krav att du utför arbetet noggrant och effektivt, utan att stressa. 

 Hålla arbetstider och raster. 

 Du måste vara tillgänglig på telefon under arbetstid. 

 Du måste ha förmågan att själv lösa uppkomna små problem. Större problem,  

eller att man inte hittar en snabb lösning, kontakta arbetsledningen. 

 Vi ser det som viktigt att du utför friskvård. Mats Fönsterputs & Städ  

står för denna kostnad. 

 Arbetstiden är schemalagd och det innebär att ibland blir det lediga dagar i veckan, 

samt vissa dagar arbetar man hela eller halva dagen.  

 Alla våra kunder är viktiga och därför bör du som arbetar hos oss har en utåtriktad 

personlighet. Viktigt är också att du har goda kunskaper i det svenska språket,  

då du har direktkontakt med våra kunder. 

 

 

 

 

 



 

 

6.  Exempel på uppdrag under en dag, då man arbetar  (ensam)  

     Du kör ut med företagets bil, och utför trappstädning under förmiddagen, enligt 

     anvisningar som alltid finns tillgängliga i bilen. När det är klart fortsätter du till nästa 

     uppdrag som är en mindre städning och ibland fönsterputsning. Till sist  

     avslutar man denna dag med ytterligare en liten städning. 

 

 

 
 

 

All anställning inleds med att man har arbetsledare med sig ut,  

på de olika uppdragen. 

 

När arbetsledaren bedömer att den anställde klarar sig själv, övergår ansvaret till 

den anställde, som sedan ska klara alla uppdrag på egen hand.  

( D.v.s. jobba ensam ) 

 

Vissa uppdrag kräver flera medarbetare, och då är vi några stycken  

som utför uppdragen. 
 

 
 

 

 

                        
 


