Tre lyhörda värdar, varav en arbetsledare, med stark känsla för service till
Familjen Erik Bancks stiftelses bostadsfastigheter i centrala Helsingborg
Familjen Erik Bancks Stiftelse har i snart 80 år skapat bra bostäder åt äldre Helsingborgare. Stiftelsen
tillhandahåller bostäderna hyresfritt åt pensionärer som inte själva har de ekonomiska
möjligheterna.
Nu söker vi tre värdar, varav en arbetsledare, för att bilda en ny organisation som servar de boende i
tre fastigheter i centrala Helsingborg; Mariagården i stadsdelen Slottshöjden och huset Erik Banck i
Norra Hamnen. Därutöver bygger stiftelsen nya bostäder i projektet Sea U/Ångfärjan, inflyttning
beräknas bli i september 2019. De tre fastigheterna har tillsammans ca 80 förmånslägenheter.
Värdarna har varierande arbetsuppgifter och tar ett brett eget ansvar. Vi söker empatiska och
engagerade personer med en stark känsla för äldres behov av service och trygghet.
Värdens uppgift är att tillsammans med hyresgästerna och i samråd med stiftelsens styrelse planera
och genomföra meningsfulla förebyggande aktiviteter, i större eller mindre grupper. Aktiviteterna
anpassas utifrån att de ska fungera, både för den enskilda hyresgästen och gruppen som helhet.
Värden ska bidra till att varje hyresgäst känner inflytande, trygghet och har en hög livskvalitet. Det
skapas utifrån det goda bemötandet, i dialog med hyresgästerna och utifrån varje hyresgästs behov.
I arbetet ingår även administrativa uppgifter, inköp, planera och boka aktiviteter. Även andra
uppgifter som är kopplade till våra fastigheter ingår. Helgarbete kan förekomma.
För rätt person är detta ett tillfredsställande och fritt jobb.
Stiftelsens driver inte äldreboende utan tillhandahåller attraktiva bostäder för äldre utan särskilda
vårdbehov. Lägenheterna är moderna och det finns bostäder för såväl par som ensamstående.
Tjänsterna är deltidstjänster med arbetstid, som vi vill diskutera med dig. De tre tjänsterna skall
tillsammans inte utgöra mer än ca 1,5 heltidstjänst. Vi ser positivt på att par söker. Teamet skall vara
på plats senast 1 februari 2019 och anställningsprocessen genomförs under hösten.
Om du vill ansöka vill vi vill att du sänder oss ett brev där du beskriver dig själv, din bakgrund och
varför du tror att du är den vi söker. Bifoga även en meritförteckning som beskriver vad du gör idag
och vad du gjort tidigare samt ange eventuella referenser. Lön enligt överenskommelse.
Ansök senast 20 oktober till:
Familjen Erik Bancks stiftelse
Huset Erik Banck
Kranföraregatan 4
252 67 Helsingborg
Styrelsens kontaktperson:
Sven Rosenkvist mob 070 – 53 55 485

