
                                                                                             
 

 

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)  
söker  
Visstidsanställda undersköterskor (timlön) till hemtjänst och 
vård- och omsorgsavdelningen 
 
Vi söker undersköterskor för visstidsanställning till SVPH:s hemtjänst och vård-och 
omsorgsboende. Vi är en arbetsplats som strävar efter att arbeta utefter våra ledord Trygghet, 
Glädje, Omtanke. Vi ser gärna att du bor i närområdet, vi har vår verksamhet i 
Bromma/Nockeby, då det händer att man måste hoppa in med kort varsel, därför är en kort 
inställelsetid viktig för oss. 
        
Arbetsuppgifter 
* Utföra vård - och omsorgsarbetet enligt de individuell biståndsbeslut och vårdbehov som 
uppsatts för våra gäster. Vi värdesätter hög kvalité i omvårdnaden. 
* Aktivt delta i utveckling och kvalitetssäkring av verksamheten 
* Samarbeta med dina arbetskamrater och arbetsledare så att det blir bästa omvårdnaden och 
   vården för våra gäster och boenden. 
* Dokumentera i dator och använda digitala system för schema, registrering 
* Ansvara för att arbetet med gästerna görs utifrån SVPH:s vårdideologi  
   och ledord vilka är att ge trygghet, skapa glädje och omtanke 
* Efterfölja de lagar, regler, policys och riktlinjer som styr verksamheten  
 
KVALIFIKATIONER 
* Utbildad undersköterska enl. omsorgsprogrammet eller studerande inom vårdyrke eller 
erfarenhet av vård /omsorg 
* Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt datorvana 
* God samarbetsförmåga, positiv, flexibel och empatisk 

 
Arbetstid/varaktighet 
Visstidsanställning med timlön dag/kväll/helg. 

Lön  
Enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. 

Sista ansökningsdatum  

Ansökningar behandlas löpande. Ansökan med CV och personligt brev tas emot via e-post till: 
ansok@svph.se 

Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) erbjuder seniorboende i Bromma och Fredhäll samt 
vård- och omsorgsboende i Bromma.  Här finns drygt 500 hyreslägenheter fördelade på tre senioranläggningar för 
dig som fyllt 55 år och uppskattar ett aktivt boende med extra bekvämlighet och livskvalitet. Därtill finns 67 
platser i vård- och omsorgsboende. Vår vision är att vara ett föredöme för ett aktivt, tryggt och glädjerikt 
seniorboende. 
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