FACEBOOK
Logga in och recensera 7H, tyck till och/eller
gilla.
Går även att logga in från hemsidan .

Nr 2. 2019

LAGAR REGLER OCH ANDRA BESTÄMMELSER

PÅ KONTORET

Vi har nu sedan den 1/4 skickat ut lönespecifikationerna
till era digitala brevlådor.

Alla på kontoret önskar er en underbar semester och sommar.
Tänk på att vi har lägre bemanning V.26-33

AKTUELLT

Arbetsmiljöverket har gjort inspektion på 7H Assistans.
Vi fick mycket beröm för vårt goda arbetsmiljöarbete.
En sak som dock måste åtgärdas är att vi måste ha en kemikalieförteckning för varje arbetsplats.

Introduktion för nyanställda den 18/6.
För dig som fått anställning efter 1/11 2018
Anmälan till närmsta chef före den 5/6.

STOR-APT 5/9

STYRELSEN
Vi välkomnar en ny styrelse i Koncernen.
Ek.förening: Suzanne Andersson, Eva-Lena Berg, Therese Pock

för alla samordnare
Boka in i era kalendrar
Kl. 16.00 i
Kamgarnssalen

Erika Åkesson.

7H Assistans: Suzanne Andersson, Anders Hell, Katarina
Johansson, Carina Edvinsson
SHS Omsorger: Suzanne Andersson, Katarina Johansson,
Eva Söderbaum.

MARKNADSGRUPPEN
Nya västar är på gång! Ni som inte fått nån
kan höra av sig till kontoret.
Finns även t-shirtar till ordinarie personal.

KAMGARNSNYTT
Öppet hus var en succé som vi tänker gärna får bli ett årligt
inslag efter så fin respons.
OBS!! Sommar disco i Kamgarnsalen den 14 Juni!

Anmälan krävs. Ring 033-48 03 79. Inträde 50kr.
Missa inte vår sinnesgång och Utero när du besöker oss!
Här finns något för alla sinnen!

SINNESRO
Utbildning i HLR under hösten:
10/9 kl 13.00-15.30
8/10 kl 13.00-15.30
5/11 kl 13.00-15.30
3/12 kl 13.00-15.30

Utbildning i förflyttningsteknik under hösten:
5/9 kl 13.00-16.00
2/10 kl 09.00-12.00
7/11 kl 13.00-16.00
11/12 kl 09.00-12.00

Ni bokar er hos Leine:
0732-74 44 23

NYÖPPNING
FLITIGA HÄNDER
(gamla frisörsalongen)
Vi tar gärna emot kläder och prylar
till öppningen av vår secondhand
butik i nya lokaler.
Du hittar oss vid entré 6 på Kamgarn
Öppettider
Tisd/Onsd 10.00-14.00
Torsdag 10.00-15.00

Händer det nåt trevligt/kul på din arb.plats som du vill
dela med dig av? Ring oss eller maila till therese.pock@7hassistans.se

ALLSÅNG
PÅ KAMGARN
Håll utkik på
facebook

