
Jobbevent på AB Företagutveckling 28 november 2018

Välkommen till Företagsutvecklings kontor i Malmö för att träffa företag med 
rekryteringsbehov i Malmö, Lund och Helsingborgsområdet. Ta med dig CV och förbered 
dig för snabbintervjuer.

Företagsutveckling har bjudit in Willys, Sydassistans och Hungrig.se till jobbevent 28 
November.

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. 

Willys: 
Roll: Butiksmedarbetare
Deltidsanställning, 70% alt. Behovsanställning
Antal tjänster: 4
Arbetsplats: Malmö

Som Butiksmedarbetare får du ta stort eget ansvar för att våra kunder enkelt ska kunna hitta det de 
söker. Du ska se till att våra hyllor är välfyllda och att det är rent och snyggt i vår butik samt utföra 
kassaarbete. Tillsammans med dina kollegor ska du ha fokus på positivt kundbemötande, 
försäljning och se till att vi håller högsta kvalitet. Du blir en viktig del i kedjan mot en inspirerande 
butiksupplevelse. I utbyte kan vi lova goda utvecklingsmöjligheter i en organisation där vi vågar 
tänka i nya banor.

Sydassistans
Roll: Personlig assistent
Deltidsanställning, 75%
Antal tjänster: 4
Arbetsplats: Sydvästra Skåne

Som personlig assistent hos vår kund kommer du att vara till hjälp där funktionsnedsättningen 
sätter gränser vilket omfattar till exempel personlig hygien, daglig omsorg, vanligt förekommande 
hushållssysslor samt att motivera och följa med vår kund på aktiviteter som hen uppskattar. Du ska 
kunna och förstå svenska bra, ha möjlighet att arbeta dygnets alla timmar och framförallt ha hjärtat 
på rätt ställe. 



Hungrig.se
Roll: Cykelbud
Antal tjänster: 5+ i respektive stad: Malmö, Lund Helsingborg
Behovsanställning, minst 15/h i veckan
Arbetsplats: Malmö, Lund, Helsingborg

Som cykelbud har du en tydlig arbetsuppgift: att hämta mat på restauranger och leverera den, 
inom utsatt tid, till kunden på ett vänligt och professionellt sätt. Jobbet är enkelt, men samtidigt 
utmanande. Den som är skicklig när det gäller planering och har lite tävlingsinstinkt kan höja sin 
timlön rejält. 

Söker dig som:
- är myndig och pålitlig
- har egen bra cykel 
- har en smartphone 
- är noggrann och kan passa givna tider 
- har god kondition och gillar högt tempo
- önskar varierande arbetstider
- talar och skriver svenska eller engelska obehindrat 
- har positiv attityd och är mycket serviceminded 
-Möjlighet att kunna arbeta minst 15 timmar/vecka

Sandson AB kommer vara på plats under 
jobbeventet med sina jobbcoacher som erbjuder cv-
workshop och vägledning. Behöver du lite extra stöd 
inför intervjuerna kan du räkna med deras hjälp.

Du är välkommen till: Företagsutveckling, Västmanlandsgatan 3, ingång N Malmö 

Anmäl dig på ansok@futveckling.se, skriv ”Jobbevent” i ämnesraden, namn, 
telefonnummer och bifoga gärna cv. Sista dag för anmälan är 27/11. 

*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. 

Tele: 0768088897 
Email: isak@futveckling.se 

Hjärtligt välkommen och Lycka till! 

http://hungrig.se

