
 

 
 

Rekryteringsannons 9.6.2019 
 
Stiftelsen Leschehemmet rekryterar  
en glad och energisk vårdare 
som vill jobba i två skift på ett litet svenskspråkigt serviceboende  
i havsnära Ulrikasborg.  
Om god och kvalitativ personcentrerad vård står ditt hjärta nära 
så kom med i vårt team.  
Skicka din ansökan + CV senast den 16.6.2019 till föreståndare Carin Stenvall 
carin.stenvall@leschehemmet.fi.  

Vi hoppas på att du har lust och intresse att utveckla dej själv och ditt kunnande.  
 
Behörighetskrav: närvårdare eller sjukskötare.  
 
Att arbeta hos oss innebär att du jobbar i en hemlik arbetsmiljö. Vi har plats för dryga 20 
pensionärer. Du hjälper och stöttar våra boenden med de sysslor som de inte klarar av själva. Det är 
t.ex. daglig omvårdnad som personlig hygien, sårvård, medicinutdelning, hjälp vid påklädning, 
måltider och utevistelse.  
 
Vårt övergripande mål för verksamheten är att ge våra invånare livskvalitet och välbefinnande. Detta 
innebär en kvalitativ helhetsomsorg, god hemlagad mat och mångsidiga aktiviteter. Du har stor 
möjlighet att påverka innehållet i vardagen.   
 
Vi erbjuder dig en konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal för AVAINTA arbetsgivarna rf och en 
fungerande företagshälsovård. 
 
Leschehemmet har beviljats Nyckelflaggan och utmärkelsen ”Ett Samhälleligt företag”. Företag eller 
Stiftelser som beviljats märket ”Ett samhälleligt företag” bygger samhället genom positiva 
värderingar. 
 
Nyckelflaggan är ett märke för finländskt arbete. Det främsta kriteriet för att bevilja märket är alltid 
att produkten ska vara tillverkad eller tjänsten producerad i Finland. 
Leschehemmet är en icke vinstdriven inhemsk organisation. 
 
Vi söker dig som har erfarenhet och intresse för äldre och vill ha ett trevligt och omväxlande arbete 
med engagerade medarbetare. Vi försöker skapa förutsättningar för våra äldre att skapa en god 
vardag. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott 
bemötande för att ge pensionärerna bästa möjliga vård. Du har god samarbetsförmåga och delar 
gärna med dig av egna kunskaper och erfarenheter samt är öppen för att lära dig av andra.  
 
För oss är det viktigt att du ser varje individ och har förmågan att förstå vad varje person behöver 
samt kan bemöta personer i olika situationer. Likaså är det viktigt att du har en positiv människosyn 
och kan samarbeta och ta ansvar.  
 
Vi förutsätter att de anställda har sådant vaccinskydd som avses i 48 • i lagen om smittsamma 
sjukdomar under hela anställningsförhållandet.  
 
Har du frågor? Kontakta föreståndare Carin Stenvall vardagar på numret 040- 134 9970 
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