
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH) erbjuder seniorboende i Bromma och 

Fredhäll samt vård-och omsorgsboende i Bromma. Vår vision är att vara ett föredöme för ett 

tryggt, aktivt och glädjerikt seniorboende. 

Vi har närmare 600 hyreslägenheter fördelade på tre anläggningar för hyresgäster som fyllt  

55 år och uppskattar bekvämlighet med extra livskvalitet samt 67 platser i vård- och 

omsorgsboende som är fördelade på sex avdelningar där fem är för demenssjuka och en för 

somatiskt sjuka. 

 

 

SVPH söker 10 medarbetare: 

Undersköterskor till  

hemtjänstens kvällspatrull 
 

Kvällspass kl. 15:45 – 21:45 med placering i Nockeby 

 

Anställningsform: Tillsvidareanställning (inkl. provanställning) 

Tjänstgöringsgrad: Deltid c: a 70 % - kvälls- och helgtillägg ger OB 

Anställningsdatum: 1 februari 2023 

Arbetstider: Kvällspass vardagar + kvällspass varannan helg 
 

Denna annons riktar sig till dig som enbart vill arbeta kvällstid. Var med från 

början när SVPH startar kvällspatrull för omsorg inom SVPH:s seniorboenden. 

Tillsammans med dina vana kollegor som arbetar ihop som team, ger ni under 

kvällstid den bästa omsorg. Att ni känner varandra och vet vad ska göras 

möjliggör ett bättre samarbete och i och med det, en bättre arbetsmiljö. Vi tror 

att detta ger många fördelar som bland annat bättre omsorg, trygghet och 

kontinuitet för hemtjänstkunden.  

 

SVPH erbjuder en arbetsplats där vi ger och får trygghet, glädje och omtanke. 

Hos oss får du friskvårdsbidrag, tillgång till gym och pool, trevliga 

personalaktiviteter m.m. 

 

Arbetsuppgifter: 

* Vara delaktig i utveckling av verksamheten. 

* Utföra omsorgsarbete under kvällstid. 

* Bidra till ett bra lagarbete inom arbetsgruppen så att alla medarbetare känner 

  omtanke, glädje och trygghet i gruppen. 

* Dokumentera i journalsystemet ParaSol. 

* Registrera hemtjänstinsatser i Epsilon. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikationer: 

* Utbildad undersköterska. 

* Gärna erfarenhet från hemtjänst eller annan vård- och omsorg. 

* Goda IT-kunskaper och i att dokumentera. 

* God samarbetsförmåga, positiv, flexibel och empatisk. 

 

Har du frågor kan du gärna kontakta hemtjänstchef Eva Bartholdsson  

tfn: 070-418 00 41 eller bitr. hemtjänstchef Nausikaa Pietsch tfn: 070-418 00 59  

Ansökan, inkl. CV, tas emot via e-post ansok@svph.se, senast 6 november 2022. 

 

Vi tar emot ansökningar löpande och startar direkt med intervjuer. 
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