Arbetsgivare: MejDej-kooperativet

söker

Personlig assistent
Grav-vik. och sem-vik.
70 - 80 % i Hässleholm
3 tjänster
Arbetstid/varaktighet: Graviditetsvikariat fram

till april 2019, därefter tim-vik/ sem-vik fram till
september.
Tjänsterna är dygnspass med sovande jour.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens
belastningsregister uppvisas

Referensnummer: 2019-199
Lön: Individuell lönesättning. KFO:s kollektivavtal för

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

personliga assistenter. Ange löneanspråk i ansökan.

Dina arbetsuppgifter:

Vi är ett väl inarbetat team på fyra assistenter och några timvikarier till en man i 50-årsåldern. Han bor i
Hässleholm i ett radhus tillsammans med sin katt. Han använder rullstol, och behöver hjälp och stöd med
det mesta; personlig hygien, sköta hem och uteplats, laga husmanskost, uträtta ärenden. Han behöver
hjälp med att strukturera och planera sin vardag. Vissa dagar är han några timmar på daglig verksamhet
annars gillar han att ta utflykter med sin bil eller rullstol; t ex shoppa, hälsa på släkten, bio eller gå på
museum och loppis. Hemma är dator och ipad kul, att få snacka om sina intresse eller gosa med sin katt.
Det är assistans dygnet runt (dygnspass), sovande jour och vissa timmar dubbelbemanning.

Om dig:
Vi söker dig som är stresstålig, flexibel och lugn, punktlig och glad. Merit om du har vana av diabetes,
liftar mm. Du måste tåla rökning. Körkort ett krav och van att köra bil.

Arbetslivserfarenhet:

Meriterande: Personlig assistent, 1-2 års erfarenhet

Körkort:
B körkort
Egen bil krävs

Språk:

Krav: Svenska

Ansökan
Skicka ansökan till: maria.snarshult@gmail.com
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella
lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister
uppvisas.
Ange referens 2019-199
Kontaktperson: Maria Gunnarson, Verksamhetsledare maria@mejdej.se
044-781 51 13
Sista ansökningsdag: 2019-02-08

