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Information till blivande vikarier 
Teknik- och serviceförvaltningen, kost- och städservice 

 
 

På kost- och städservice är vi ca 200 personer som arbetar i städ och kök. Vi har 20 

tillagningskök, 19 mottagningskök, 8 serveringskök och 1 café. Vi städar bland annat i 

förskolor, skolor, idrottshallar, servicehus och kontor.  

 

För att bli vikarie hos oss behöver du fylla i en del blanketter och delta på en genomgång 

där vi går igenom vad arbetet innebär. Du kommer att registreras på vikarielistan först 

när introduktionen är genomförd, samtliga blanketter skickats in och du anses lämplig.  

 

Då vi arbetar bland barn kräver vi utdrag ur belastningsregistret. Nytt utdrag ska lämnas 

in varje år.  

 

Om du inte har arbetat som vikarie under de senaste 3 månaderna tas du bort 

från vikarielistan. 

 

Det är viktigt för oss som arbetar inom kost- och städ att ha ett helhetsperspektiv, därför 

erbjuder vi:  

 Säker mat vad gäller innehåll, servering, hantering, tillredning och 

näringsinnehåll.  

 Säker inomhusmiljö i välskötta lokaler med hjälp av rätt kem och rätt metod.  

 Ett tydligt samarbete, där konceptet genomsyrar verksamheten i alla led i 

bemötandet av brukaren. 

 God service i bemötande, dialog och leverans av tjänster i enlighet med kvalitet- 

och serviceavtal. 

 Dagliga och naturliga kommunikationsvägar.  

 Flexibilitet – det är lätt att få kontakt med oss. 

 Välsmakande och varierade måltider samt välskötta lokaler.  

 Trygghet och tillgänglighet som skapar trivsel för brukare och medarbetare. 

 

Beställ tid för introduktionsintervju hos en av följande enhetschefer: 

Lena Bergqvist 0320 21 74 76 lena.bergqvist@mark.se 

Maria Forsman Franzén 0320 21 74 96  maria.forsman@mark.se 

Lisbeth Hultin 0320 21 78 36 lisbeth.hultin@mark.se 

Anneli Jonesund 0320 21 76 46  anneli.jonesund@mark.se 

Helena Hjalmar Falk 0320 21 71 63  helena.falk@mark.se 

Birgitta Melkersson 0320 21 74 85  birgitta.melkersson@mark.se 

Anna Alvius  0320 21 71 53  anna.alvius@mark.se 

 

 

 

Välkommen med din ansökan! 

http://www.mark.se/

