7H Assistans

Personlig assistent
Tim vid behov
KOMMUN: BORÅS LAND: OSPECIFICERAD ARBETSORT Yrke: PERSONLIG
ASSISTENT21 maj 2017
Anställningsform: Tim vid behov Lön: Fast månads- vecko- eller timlön
Antal tjänster: 1 Annons-ID: MM20170521

Om dig
Vi söker en person som är lugn, har tålamod, är lyhörd, kan läsa av personen och
förmedla vad det är som personen vill ha sagt. Det är viktigt att den sökande
verkligen tar sitt jobb på allvar samt lägger ner tid, tanke och omsorg. Om du har
jobbat som personlig assistent är det en stor fördel. Erfarenhet och utbildning inom
vården är en stor merit. Vidare är kunskapen om gymnastiska övningar och
medicinhantering en stor fördel. Passar kraven in på dig så vänta inte med att söka
tjänsten då anställningsintervjuerna sker fortlöpande under ansökningstiden.

Din profil
Utbildning
MERITERANDE

Gymnasial utbildning – Hälso- och sjukvård

Arbetslivserfarenhet
MERITERANDE

Personlig assistent, 1-2 års erfarenhet
Undersköterska, hemtjänst och äldreboende, 1-2 års erfarenhet

Dina arbetsuppgifter
Du ska fungera som den förlängda armen i brukarens vardagliga liv. Både vid hjälp
med de dagliga behoven i hemmet men även utanför. Du ska vara delaktig i
brukarens ev. intressen både på stan, i affärer eller kanske bara sitta på ett café.
Även längre utflykter kan förekomma med övernattning. Nästan dagligen är det
någon aktivitet inbokad på schemat.

Övrigt
Lön, ersättning och förmåner
7H erbjuder dig utbildning och handledning om så krävs specifikt för brukaren.
Friskvårdsbidrag finns också att använda. Kollektivavtal: SKAF

Om anställningsvillkoren
Tjänsten är tim. vid behov med goda chanser till en tillsvidare tjänst. Arbetstiderna
är förlagda på vardagar och helger. Dag, kväll och det kan förekomma vaken natt.

Arbetsplats
Moldegatan 9
504 32 BORÅS
OM OSS
Alla har inte samma förutsättningar i livet, men alla kan med rätt insats höja sin
livskvalité och uppnå goda levnadsvillkor. Vi på 7H vill hjälpa till med den
möjligheten.
www.7hassistans.se

Kontaktinformation


Kontaktpersoner

Madeleine Moberg, Verksamhetschef
madeleine.moberg@7hassistans.se
033480373

Företagets adress
Besöksadress saknas Moldegatan 9
504 32 Borås

Postadress
Postadress saknas Moldegatan 9
504 32 BORÅS
Sverige

Telefonnummer
033480340

E-post
info@7hassistans.se

Telefonnummer
E-post
Telefonnummer eller E-post saknas

Sök jobbet senast den 21 maj 2017
Om ansökan
Märk ansökan med: MM20170521

Ansökningssätt
ANSÖKNINGSREFERENS

Ansökningssätt saknas
E-POST

madeleine.moberg@7hassistans.se

