Datum

NORDANSTIGS KOMMUN

2010-10-25

Äldreomsorgen

Företag
Företagets namn

Mitt Liv Omsorgsspecialisten AB

Verksamhetsansvarig

Eva Gottvall-Bruno

Adress

Strömsbruksvägen 21
820 75 Harmånger

Telefon

0652-30240

E-post

eva@mittliv.eu

Hemsida

www.mittliv.eu

Kontaktperson
För- och efternamn

Eva Gottvall-Bruno

Adress

som ovan

Telefon

som ovan

E-post

som ovan

Verksamhetsbeskrivning

Mitt Liv OmsorgsspecialistenAB är ett företag med hemtjänst, hushållsnära tjänster och personlig
assistans.
Vi som driver Mitt Liv har många års erfarenhet av arbete inom vård och omsorg i offentlig
sektor.
Vårt kunnande sträcker sig från utformning av omsorgstjänster i praktiken till arbetsgivaransvar
och lagstiftning.
Vår drivkraft är att arbeta med individen i centrum.
Att leverera hög kvalité är ett positivt måste och för oss är kvalité självbestämmande och
delaktighet.
Genom ett nära samarbete mellan vårt företag och våra kunder skapar vi trygghet och goda
förutsättningar för både kunder och medarbetare.

Personal och kompetens

Mitt Liv är ett växande företag i Nordanstigs kommun.
Vi är i dagsläget 18 tillsvidareanställda samt ett antal timanställda.
Mitt Livs medarbetare i hemtjänsten är undersköterskor och har utbildning i bemötande,
värderingar med fördjupning i demens.
Mitt Livs medarbetare kan ta emot delegation för utförande av sjukvårdsinsatser.
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Profilering

Ingen känner dina behov bättre än du!
Vi arbetar för att ge dig ett rikt liv och en enklare vardag.
Med utgång i ditt beslut om hemtjänst utformar du tillsammans med din personliga kontaktman
en plan för din hemtjänst.
Detta är basen för att våra medarbetare ska ge dig din hemtjänst på det sätt du vill.

Tilläggstjänster

Har du önskemål om att få tjänster utförda som inte ingår i ditt beslut om hemtjänst erbjuder vi
dig som kund individuellt anpassade tilläggstjänster till en förmånlig kostnad.
Detta kan vara städning, inköp av mat och apoteksvaror, trädgårdsskötsel, snöskottning och
fönsterputs.
För tjänster som ger rätt till skattereduktion betalar du endast halva arbetskostnaden. Vi är dig
behjälplig med detta.

Underleverantörer
Inga underleverantörer.
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