
Städare från internet: ett videomeddelande
01 AUGUST 2014, STOCKHOLM, SVERIGE

Helpling har intervjuat några av Helplings Berlin-baserade städare och producerat ett
videomeddelande.

Video från Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3Vf2L-40LP8

Bilder från Flickr: https://www.flickr.com/photos/126354296@N03/sets/72157645879529081/

Från föredetta hotellstäderskor till extraknäckande studenter

Städpersonalen kommer från olika bakgrunder, men de flesta av dem har tidigare arbetat
professionellt inom städ- eller hotellbranschen. Andra är studenter och pensionärer som vill
tjäna lite extra pengar. Oavsett yrkesbakgrund testas de sökandes färdigheter i en
ansökningsprocess i flera steg. På så sätt kan vi på Helpling garantera att alla våra städare
håller hög standard.

Egenföretagare, oberoende och flexibla

Hos oss på Helpling är svartarbete tabu: Alla städare innehar F-skattsedel och arbetar
självständigt. Denna arbetsmodell ger dem många fördelar:

Självständighet och flexibilitet: Städarna skapar själva sitt eget arbetsschema. De bestämmer
själva när och var de vill ta emot bokningar. För varje inkommande bokning kan de sedan
själva bestämma huruvida de vill acceptera uppdraget eller ej.
Trygghet i planeringen: Genom att ansluta sig till Helpling får städare tillgång till en ständigt
växande kundbas. På så vis minskar beroendet av enskilda kunder.
Support: Alla städare har möjlighet att kontakta Helplings support för frågor och assistans.
Supportteamets enda arbetsuppgift är att vara städarna till hands, till exempel ifall städaren
har problem med att hitta till en adress eller om hen har frågor rörande sin egen online-profil.
Försäkring: Om det vid ett städningstillfälle av misstag skulle gå sönder något, så täcks
skadan av Helplings försäkring.
Kortare pendling: Städare anslutna till Helpling anger själva de områden där de vill arbeta. På
så sätt slipper de oroa sig för att tvingas pendla långa sträckor.



https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fhelpling.pr.co%2F82344-stadare-fran-internet-ett-videomeddelande&text=St%C3%A4dare+fr%C3%A5n+internet%3A+ett+videomeddelande&via=HelplingDE&related=prdotco
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fhelpling.pr.co%2F82344-stadare-fran-internet-ett-videomeddelande
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fhelpling.pr.co%2F82344-stadare-fran-internet-ett-videomeddelande&title=St%C3%A4dare+fr%C3%A5n+internet%3A+ett+videomeddelande&summary=&source=Helpling
https://www.flickr.com/photos/126354296@N03/sets/72157645879529081/


Philipp Hinz
Head of Communications 

+49 (0) 174 397 5678 

philipp.hinz@helpling.com

PR KONTAKTERS

OM HELPLING

Helpling is a fast growing company in the heart of Berlin. Our mission is to provide our customers with household
services in the most transparent and convenient way at very competitive rates. For that purpose we have created
Helpling, an online platform, where one can book a cleaner and other household service within just a few minutes.

Helpling is supported by Rocket Internet, the world’s largest internet incubator, which, alongside Zalando, Groupon
International and eDarling, has built various successful Internet companies worldwide. Helpling is currently active in
Germany and will be soon available in further markets in the near future.
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