Seniorhusen driver livsstilsboenden för aktiva seniorer
55+ på Backen och Berghem. Vi vill erbjuda en unik
boendeupplevelse i anläggningar som utöver moderna
lägenheter bland annat rymmer en välkomnande lobby
med bemannad reception, restaurang, spaavdelning,
gymutrustning, självserveringskafé och trädgård med
boulebanor. I husen arrangeras regelbundet
evenemang, gruppträning och andra aktiviteter.
Seniorhusen erbjuder också hushållsnära tjänster och
hemtjänst, för att underlätta kvarboende när krafterna
tryter — många bor länge hos oss. Nu söker vi fler
glada servicemedarbetare som vill sätta guldkant på
tillvaron för hyresgäster som beviljats hemtjänst eller
beställt hushållsnära tjänster.
Vi erbjuder ett omväxlande arbete som i huvudsak
utförs självständigt hemma hos kunderna i något av
våra hus. Insatsernas karaktär varierar mycket
beroende på behov och preferenser. Vi vill vara lyhörda
för kundens önskemål och är måna om ett gott
samarbetsklimat. Du och dina kollegor vistas i fräscha
moderna hus och har möjlighet att träna i något av våra
gym — och vi bjuder på gott fika varje dag!

— du vill ge det lilla extra inom ramen för uppdraget. Du
är självgående, empatisk och pålitlig. Stor vikt läggs vid
personlig lämplighet.
Flytande svenska i tal och skrift är en nödvändighet och
du måste känna dig bekväm i hanteringen av dator och
mobilappar. Du behöver inte ha tillgång till bil, men
körkort är en fördel.

Villkor
Ordinarie pass börjar från kl 07 och slutar senast kl 22
— ingen nattjänstgöring förekommer. Vi har kollektivavtal
med Kommunal. Tillträde snarast.

Ansökan & mer information
För att ansöka skickar du ditt CV och personliga brev till
vikariepool@seniorhusen.se.
För frågor om tjänsten kan du kontakta verksamhetschef
Eva Sjöroos på 090-206 03 59.
Vi ser fram emot din ansökan!

Vikarie
Vi söker dig som vill rycka in och vikariera för ordinarie
personal när behov uppstår — och som brukar ha
telefonen påslagen. Du har en genuin servicekänsla
och är därför mån om kundernas trivsel och välmående
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