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Brinner du för att
möta människor?

Besök Svalövs
kommun på
Stora Villamässan

Nu söker Svalövs kommun vikarier och timanställda inför våren och
sommaren. Men hur är
det att jobba i hemvården eller på ett särskilt
boende, egentligen?
Det tyngst vägande argumentet verkar enhälligt vara att känslan
av att kunna göra skillnad för vårdberoende
människor
uppväger
det mesta.

Stora Villamässan arrangeras på Malmömässan i Hyllie
den 2 – 5 mars. Det är en mässa som bjuder på inspiration
till hela hemmet och i år har Svalövs kommun en egen monter på mässan.
I vår monter informerar vi om vilka tomter och hus som
finns till salu i kommunen. Vi svarar på frågor om hur det
är att bo och leva här samt vilka fantastiska möjligheter och
upplevelser kommunen har att erbjuda.
Att ta sig till mässan från Svalövs kommun är lätt. Ta bara
tåget från Tågarp, Billeberga eller Teckomatorp mot Malmö
och gå av på Hyllie station.
Passa också på att ta en titt på trädgårdsmässan som pågår samtidigt och glöm för allt i världen inte att besöka oss
i monter J08!

Då finns det jobb för dig

Att jobba inom hemvården
eller på ett särskilt boende
är ett varierat och fritt jobb,
men det är också ansvarstyngt och kräver att man
har hjärtat på rätt ställe.
Människorna man träffar har
olika stora behov av hjälp
och en del är mer eller mindre helt beroende av personalen. Man blir därför en viktig kugge såväl socialt som
rent handgripligen.
– Vi arbetar med att skapa
ett hem för våra brukare, berättar Said Persson som jobbar som undersköterska på
Åsgården i Kågeröd.
– Teamkänslan är jätteviktigt och något jag uppskattar
jättemycket berättar Fredrik
Nilsson undersköterska inom
hemvården.
Trots att lönebilden inom
vårdsektorn kanske kunde
se lite bättre ut, klarar man
sig bra på lönen och pengarna verkar inte vara det viktigaste för personalen.

Från vänster Fredrik Nilsson, Caroline Wedin, Camilla Nilsson-Paulsson, Annette Liljeblad
och Said Persson.
Inom hemvården är ett kör- något av kommunens tre sär– Nej det är sekundärt, för
mig är jobbet med männi- kort viktigt medan i ett arbe- skilda boenden ska du söka.
skorna det viktigaste berät- tet på ett boende inte kräver Gillar du människor, har kördet.
kort, gärna en underskötertar Caroline Wedin.
– Får vi önska är en under- skeutbildning och viljan att
Alla intervju-deltagare verkar ändå vara rörande eniga sköterskeexamen ett stort ge andra människor ett bra
om att det är skönt med en plus, men personlig lämplig- leverne samtidigt som du
kommunal arbetsgivare. Det het väger också tungt, be- faktiskt får lön ska du inte
är ordning och reda med all- rättar enhetschefen Camilla tveka en sekund.
– Jag valde en gång melting och har man fått in en Nilsson-Paulsson.
Att arbeta med människor lan att ta ett jobb inom indufot och fungerar bra i jobbet
och i teamen kan det lätt bli kan vara krävande emellan- strin och ett inom äldrevåren fortsättning, då man stän- åt. Vi har alla, gamla som den. Det är nu 27 år sedan
digt är i behov av extraper- unga, sjuka som friska bätt- och jag ångrar inte en sere och sämre dagar, men det kund mitt val, berättar Said
sonal i form av timanställda.
Att hjärtat måste vara med mesta verkar uppvägas av Persson.
i yrket förstår man snabbt, allt man får tillbaka.
– Vårt arbete är väldigt Sök genom att kontakta:
men andra egenskaper som
eftersträvas är lyhördhet och unikt i förhållande till andra Hemvården på 0418-475187
en nyfikenhet på människor arbeten då vi kommer både Solgården på 0418-475199
och deras liv. Syftet med brukare och deras närståen- Ängslyckan på 0418-475183
jobbet är att ge människor de väldigt nära, berättar An- Åsgården på 0418-475362
på särskilda boenden goda nette Liljeblad enhetschef.
Är du nyfiken på ett som- eller maila din ansökan för
levnadsvillkor och de som
har hemvård en skälig lev- marjobb eller en timanställ- timanställning till:
ning inom hemvården eller camilla.nilsson@svalov.se
nadsnivå.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde i kommunhuset, Svalöv, måndagen den
27 februari 2017, kl. 18.30.
Exempel på ärende som kommer att behandlas:
Skånetrafiken informerar om förändringar i taxesystemet.
Efter ordinarie sammanträde blir det filmvisning av
dokumentären ”Emerich – Vägen, Valet & Kärleken”
om Emerich Roth.
Föredragningslistan med samtliga handlingar finns att
läsa på kommunens webbplats www.svalov.se, ”Handlingar, kallelser och protokoll”. Handlingarna finns också
att hämta i kommunhusets reception.
Sammanträdet är öppet för allmänheten.
Karl-Erik Kruse
Kommunfullmäktiges ordförande

Titel			
Sista ansökningsdag
n Matte No-lärare, Lunnaskolan,
2017-02-28
Kågeröd
n Sjuksköterska, kväll/natt		
2017-02-28
n Sommarvikarier till LSS		
2017-02-28
n Demenssjuksköterska		
2017-02-28
n Semestervikariat, undersköterska 2017-03-01
hemteamet
n Semestervikariat, sjuksköterska
2017-03-01
n Semestervikariat, arbetsterapeut
2017-03-01
n Semestervikariat, fysioterapeut/
2017-03-01
sjukgymnast
n Kärnämneslärare till		
2017-03-03
gymnasiesärskolan
n Gymnasielärare i engelska
2017-03-15
och svenska
n Sem. Vik, undersköterskor,
2017-04-30
särskilt boende/demens, Åsgården
n Sommarvikarie sökes till		
2017-04-30
Ängslyckan, Teckomatorp
n Semestervikarier Hemvården
2017-05-31
n Sem. Vik, undersköterskor,
2017-05-31
särskilt boende/demens, Solgården
Du hittar och söker lediga jobb på
www.offentligajobb.se.

Svalövs kommun finns på plats när södra Sveriges största villamässa kommer till Malmö.

Mer info om mässan finns på
www.storavillamassan.se.
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Polisens mobila kontor

Här får du råd och tips och det går också bra att
få hjälp med att lämna in anmälningar. I stort sett
kan du göra samma saker som i en vanlig polisreception.

Här finns vi:

Vecka 9
Måndag 27/2:
Förmiddag, Kågeröd
Eftermiddag, Billeberga
Tisdag 28/2:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Svalöv
Vecka 10
Tisdag 7/3:
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Kågeröd
Onsdag 8/3:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Svalöv

Vecka 11
Måndag 13/3:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd
Tisdag 14/3:
Förmiddag, Svalöv
Eftermiddag, Teckomatorp
Vecka 12
Tisdag 21/3:
Förmiddag, Teckomatorp
Eftermiddag, Svalöv
Onsdag 22/3:
Förmiddag, Röstånga
Eftermiddag, Kågeröd

Det kan ske ändringar i schemat i de fall något akut
händer som medför att polisen måste omprioritera
sina resurser.
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