Arbetsgivare: MejDej-kooperativet

söker

Personlig assistent
till aktiv kvinna i
Kristianstad
Arbetstid/varaktighet: Behovsanställning
Referensnummer: 247
Lön: Individuell lönesättning. KFO:s kollektivavtal för
personliga assistenter. Ange löneanspråk i ansökan.
Om dig

MejDej-kooperativet är ett brukarkooperativ
vars ändamål är att ge assistansberättigade
medlemmar möjlighet till en självvald och
självstyrd personlig assistans. För att
möjliggöra detta åtar sig MejDejkooperativet arbetsgivarskapet för
medlemmarnas personliga assistenter.
Medlemmarna väljer själva sina assistenter,
schemalägger assistenterna samt
bestämmer över arbetsinnehåll. Vi strävar
efter att ha en god kompetens hos våra
anställda och vi är måna om att såväl
medlemmar som anställda, ska känna sig
tillfreds med oss som assistanssamordnare
och arbetsgivare.
Som anställd har du möjlighet att ta del av
de utbildningar som vi erbjuder våra
anställda samt subventionerad friskvård.
MejDej-kooperativet är en verksamhet som
är godkänd av IVO (Inspektionen för vård
och omsorg) samt av IfA (Intressegruppen
för Assistansberättigade).
Du kan hitta mer information på vår
hemsida www.mejdej.se.
MejDej-kooperativet
Besöksadress: Cardellsgatan 8
Box 503, 291 25 Kristianstad
044-781 51 00
jobbansokan@mejdej.se

Som personlig assistent förväntar vi oss att du är
intresserad av och har förståelse för vad god
omvårdnad innebär, såväl psykisk som fysisk. Det är av
stor vikt att du är trygg i dig själv, lugn, lyhörd och
flexibel. Denna kvinna är mycket känslig för dofter och
därför söker vi någon som inte röker, du kan heller inte
använda parfym vid arbetstillfällena. Personlig lämplighet är viktig. Det är i övrigt bra om du känner dig
säker på att cykla i trafik inne i Kristianstad då assistenten cyklar när vår medlem tar sig fram med sin
permobil/rullstol

Dina arbetsuppgifter

På grund av en CP-skada använder vår medlem rullstol eller permobil för att förflytta sig. En del av ditt
arbete är att hjälpa till vid olika förflyttningar bland annat i och ur rullstolen. Kvinnan har även en
synnedsättning, här är din roll att hjälpa till att hitta i omgivningen, att leta upp saker i till exempel i
ryggsäcken eller inne i en affär. Under vardagarna jobbar hon och på fritiden är hon bland annat aktiv i
föreningslivet och rider. Engagemanget i föreningslivet gör att hon regelbundet deltar i möten och
föreningsaktiviteter, både i och utanför Kristianstad.

Språk krav
Svenska

Ansökan

Glöm inte ange referensnummer 247
Skicka ansökan till: jobbansokan@mejdej.se
Kontaktperson: Ferdane Mehmeti, Personaladministratör/arbetsledare, 044-781 51 12
ferdane@mejdej.se

Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före
erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att
påbörjas innan sista ansökningsdag.
Sista ansökningsdag: 2019-01-31

