
Nu skapar mobilen  
ordning i klassen.



Med Vikarie Direkt som app kan du boka vikarier var du än befinner dig.  
Du laddar ner den gratis från App Store eller Google Play. Förutom nya 
bokningar kan du förlänga en pågående bokning. Eller låta en gammal  
bokning ligga till grund för en ny. Du behöver bara fylla i dina uppgifter 
första gången du använder appen.
 Så nu skapar mobilen ordning i klassen. Om du laddar ner appen  
Vikarie Direkt.
 
Vännerna på Lärarförmedlarna.

PS: Självklart är du välkommen att boka kvalificerade vikarier på 
telefon 08-545 650 77. Eller via bokning@lararformedlarna.se. 
Vi har öppet alla vardagar 06.00 – 18.00. DS.

Nyhet: Vikarie Direkt som app!
SVERIGE

PORTO BETALTBAVS: LÄRARFÖRMEDLARNA  |  LINNÉGATAN 89 B  |  115 23 STOCKHOLM

www.lararformedlarna.se

PS: Vårt bolagsnamn är People Productions AB



Klart din smarta telefon 
fixar en smart vikarie.



Med Vikarie Direkt som app kan du boka vikarier var du än befinner 
dig. Du laddar ner den gratis från App Store eller Google Play.  
Förutom nya bokningar kan du förlänga en pågående bokning. 
Eller låta en gammal bokning ligga till grund för en ny. Du behöver 
bara fylla i dina uppgifter första gången du använder appen.
Så nu ordnar din smarta telefon en smart vikarie. Om du laddar 
ner appen Vikarie Direkt. 

Vännerna på Lärarförmedlarna.

PS: Självklart är du välkommen att boka kvalificerade vikarier på 
telefon 08-545 650 77. Eller via bokning@lararformedlarna.se. 
Vi har öppet alla vardagar 06.00 – 18.00. DS.

SVERIGE

PORTO BETALTBAVS: LÄRARFÖRMEDLARNA  |  LINNÉGATAN 89 B  |  115 23 STOCKHOLM

www.lararformedlarna.se

PS: Vårt bolagsnamn är People Productions AB

Nyhet: Vikarie Direkt som app!



Kan din mobil fylla tomma  
klassrum? Appsolut.



Med Vikarie Direkt som app kan du boka vikarier var du än befinner 
dig. Du laddar ner den gratis från App Store eller Google Play.  
Förutom nya bokningar kan du förlänga en pågående bokning. 
Eller låta en gammal bokning ligga till grund för en ny. Du behöver 
bara fylla i dina uppgifter första gången du använder appen.
Så din mobil kan appsolut fylla tomma klassrum. Om du laddar 
ner Vikarie Direkt. 

Vännerna på Lärarförmedlarna.

PS: Självklart är du välkommen att boka kvalificerade vikarier på 
telefon 08-545 650 77. Eller via bokning@lararformedlarna.se. 
Vi har öppet alla vardagar 06.00 – 18.00. DS. 

Nyhet: Vikarie Direkt som app!
SVERIGE

PORTO BETALTBAVS: LÄRARFÖRMEDLARNA  |  LINNÉGATAN 89 B  |  115 23 STOCKHOLM

www.lararformedlarna.se

PS: Vårt bolagsnamn är People Productions AB


