Melleruds kommun söker Personlig assistent 80%
”Jag är en kille som går andra året på gymnasiet som söker en manlig personlig
assistent. Jag har SMA som innebär en nedsatt muskelfunktion i kroppen. Jag
behöver stöd och hjälp med allt praktiskt i vardagen. Jag använder elrullstol med
joystick som jag kör själv. Jag tycker om fotboll och spela tv-spel. Som min
personliga assistent kommer du att vara med mig i skolan, hemma och på fritiden.
Jag vill att du ska ha lätt för att umgås med mina vänner och min familj. Det finns
djur i hemmet.”
Arbetsuppgifter
Som personlig assistent ska du stödja en person med funktionshinder utifrån dennes
behov så att han upplever bästa möjliga livskvalitet och bistå med alla aktiviteter i
dagliga livet – inklusive fritidsaktiviteter och resor samt medverka till socialsamvaro
med vänner och familj.
Vem är du?
Melleruds Kommun förespråkar utbildning som är riktad mot arbete med
funktionshinder och/eller omvårdnad. Vi söker dig som har examen från barn- och
fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete eller annan
jämförbar utbildning som kommunen bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid
personlig lämplighet. Du skall ha lätt för att dela med dig av din kunskap och
erfarenhet till dina arbetskamrater. Att du tycker om att samarbeta och är flexibel
anser vi är självklart. Körkort är ett krav.
Ansökan
Välkommen med din ansökan, CV och personliga brev. Vi arbetar aktivt arbetar
med att minska pappersanvändningen ser vi gärna att ansökan görs via e-post till
gunnar.karlsson@mellerud.se. Har du inte tillgång till e-post skickas ansökan till
adressen nedan.
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