Arbetsgivare: MejDej-kooperativet

söker

Serbokratisktalande
personlig assistent
till kvinna i Osby
3 plats
Arbetstid/varaktighet: Timvikarier
Schemalagd arbetstid dag, kväll, natt och
helg. Söker dig som kan hoppa in som sjukoch semestervikarie, dag, kväll, natt och helg
Lön: Individuell lönesättning. KFO:s
kollektivavtal för personliga assistenter. Ange
löneanspråk i ansökan.

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

Kvinnan som söker en personlig assistent, är i
50 års-åldern och behöver hjälp med att kommunicera, personlig hygien, på- och
avklädning, måltider, sköta hemmet, fritidsaktiviteter, inköp m.m.
Om dig:
Som personlig assistent förväntar vi oss att du är intresserad av och har förståelse för
vad god omvårdnad innebär, såväl psykisk som fysisk. Du ska ha lika lätt för att arbeta
självständigt som i grupp. Det är av stor vikt att du är trygg i dig själv, lyhörd, flexibel
och har ett stort tålamod. Krav är att kunna serbokroatiska och svenska.
Ansökan
Skicka ansökan till: jobbansokan@mejdej.se
Referensnummer:
196-2019
Kontakt
Ferdane Mehmeti, Personal administrator, 044-781 51 12
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella
lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister
uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas under annonstiden.
Sista ansökningsdag: 2019-07-30

