
Anställ våra 
SRY-certifierade 
lokalvårdare

”Jag måste bara säga det,
 vilka fantastiska människor! 
De städade allt – och var så snabba!”

”Vi är så nöjda med 
henne att vi vill anställa 
henne här hos oss!”



Yalla Sofielund förenar arbetsträning med samhällsutveckling. 
Genom att erbjuda träning inom olika arbetsområden åt 
människor som står långt från arbetsmarknaden är vi med och 
skapar ett samhälle där fler har möjlighet att vara med och 
påverka, delta och bidra. 

När du anställer från oss är du också med och tar ett ansvar för 
att skapa ett samhälle för alla. Detta vinner ditt varumärke på. 
Detta vinner våra deltagare på. Det vinner vi alla på.

I vår lokalvårdsarbetsträning går våra deltagare igenom en 
SRY-utbildning – servicebranschens yrkesnämnd. Utbildningen 
består av en teoretisk del och en praktisk del som sedan 
avslutas med ett prov för att kunna erhålla ett yrkesbevis.



Vid avslut har deltagare som genomgått arbetsträningen 
kännedom om städmaskiner, städtekniker, hur man rengör 
toaletter, kontorsutrymmen, konferensrum och caféytor. De 
har också deltagit i praktik på andra arbetsplatser samt studerat 
och läst inför sin SRY-certifiering.

De flesta av våra deltagare har:

√ SRY-certifiering
√ Intyg från Yalla Sofielund
√ CV
√ Referenser
√ Anställningsstöd från 
 Arbetsförmedlingen
√ Möjlighet att börja arbeta  
 omgående

Våra deltagare kommer från hela 
världen, pratar många olika språk 
och har också olika erfarenheter och 
kompetenser. Gemensamt har de 
en motivation att lära, arbeta och 
få vara med och bidra. Vi är kanske 
subjektiva – men vi tycker de är 
helt fantastiska! 

För mer information kontakta:
Louise Johnsson Zea, 
projektledare
louise.johnsson-zea@malmo.se



Yalla Sofielund är ett ESF-finansierat projekt som ägs av Malmö stad 
och som bygger på Yalla Trappans metoder och koncept.  På Yalla 
Sofielund har människor som står långt från arbetsmarknaden 
möjlighet att arbetsträna för att bättre förstå det svenska samhället.

Yalla Sofielund har ett nära samarbete med kommun, statliga 
myndigheter, näringsliv och den idéburna sektorn för att kunna ta 
till vara på potential och innovation för att skapa fler arbetstillfällen. 
Detta ökar också förutsättningar för etablerandet av fler arbets-
integrerande sociala företag. 

För mer information besök gärna vår facebook.com/yallasofielund
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