
Mot vit bakgrund

OMVÅRDNAD GÄVLE

Välj omvårdnad – jobba hos oss!



”Jag vill kunna  
     ge en bra   
     vardag till de      
     personer jag    
     möter.”       

Vi satsar på dig!
Vi tycker det är viktigt att alla våra medarbetare arbetar i ett gott socialt klimat, har ett bra 
ledarskap och får återkoppling och möjlighet till lärande i sitt arbete. Och det visar våra 
medarbetarundersökningar tydligt att de också känner att de har! När du börjar arbeta hos 

oss får du en introduktion i flera steg och vi ser till att du kontinuerligt får den utbildning 
och kompetensutveckling du kan behöva i din yrkesroll. Som medarbetare hos oss har du 
alltid möjlighet att utvecklas! 

Hos oss jobbar drygt 2.000 personer i olika omvårdnadsyrken: undersköterskor, 
vårdbiträden, personliga assistenter, skötare, habiliterare, sjuksköterskor, arbets-     
terapeuter och sjukgymnaster. Vi har också medarbetare inom olika administrativa 
yrken, till exempel biståndshandläggare, verksamhetschefer och ekonomer.

Värdegrunden är grunden
Vi arbetar utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär att alla som jobbar hos oss 

utgår från en gemensam värdegrund i mötet med kunder, anhöriga och varandra. I vår 
värdegrund är kvalitet, bemötande och samarbete de viktigaste framgångsfaktorerna. 

Hanna Svensk har jobbat på äldreboende och i 
hemtjänsten, hon började redan som 18-åring. Sen 
pluggade hon till socionom och såg att Gävle kommun 
sökte sommarvikarier.
– Jag tog chansen och har inte ångrat mig. Det här är ett 
intressant och rörligt jobb. Jag möter människor som 
behöver hjälp. Det sker ofta hemma hos dem, på sjukhuset 
eller på en korttidsenhet. 
– Ibland kan jobbet vara ganska svårt, det gäller att ha ett 
bra bemötande och en känsla för de situationer som vi ska 
lösa. Men det känns alltid skönt att få en återkoppling 
efteråt när vi hittat en bra lösning. 

Hanna Svensk, 
biståndshandläggare

Vi i Omvårdnad Gävle ger stöd och omsorg till äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Vår uppgift är att 
underlätta vardagen för den som behöver det, både kunder 
och anhöriga. Vi erbjuder till exempel olika former av stöd      
i hemmet, lägenhet i gruppbostad eller äldreboende och 
möjlighet till gemenskap och aktiviteter.



– Det finns många olika jobb för en sjuksköterska inom kommunen. 
Just nu arbetar jag på ett äldreboende. Jag trivs med att kunna ha 
tid att lära känna kunderna bättre. På sjukhuset ligger de oftast 
bara inne några dygn, här bor de ju under lång tid. 

– Jag finns ofta i centrum av vården och har hela tiden kontakt med 
läkaren, sjukgymnasten, arbetsterapeuten och all annan omvårdnads-
personal för att kunden ska ha det så bra som möjligt.

”Mitt jobb är fritt och med stort ansvar.”

Helén Polmé drivs av att hon vill förändra äldreomsorgen. Som verksamhetschef 
på ett av Gävles äldreboenden kan hon vara med och påverka mycket.
– Vi kan egentligen göra vad som helst. Resurserna finns, tiden finns. Det handlar 
bara om vad vi vill åstadkomma. Vi försöker erbjuda de som bor hos oss ett 
smörgåsbord av aktiviteter, sen ser vi vad som fungerar.
– Det är ett oerhört fritt jobb. Jag är på språng hela tiden ute i verksamheten för att 
coacha mina medarbetare. Jag kan inte tänka mig ett roligare jobb!

”Jobbet ger mig personlig utveck-
ling, det är lärorikt på alla sätt.”

Ricardo Lopez, sjuksköterska

Helén Polmé, verksamhetschef

Välj ett omvårdnadsyrke – ett framtids-
yrke som kräver både kunskaper, 
kompetens och professionalism
För att arbeta hos oss behöver du utbildning, du kan 

till exempel ha gått gymnasiets Omvårdnadsprogram. 
Genom Vård- och omsorgscollege Gävleborg har vi ett 
nära samarbete med skolorna som erbjuder omvårdnads-

utbildningar. Det gör att din utbildning håller hög 
kvalitet – du får lära dig sådant som efterfrågas ute 
i verkligheten och din arbetsgivare vet att du 
kommer med en bra utbildning i 
bagaget. Vi annonserar alla lediga 
tjänster på www.offentligajobb.se. 

Håll utkik!
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– Det är roligt när jag märker att mina kunder blir glada över att 
jag kommer. I hemtjänsten arbetar vi ju i andra människors hem 
och måste anpassa oss efter det. Alltid visa respekt.
– Dagarna skiljer sig verkligen åt, arbetet är fritt och man får ta 
många egna initiativ. Det gillar jag.
– Jag har också gjort lite ”karriär” inom mitt yrke, dels som 
vårdambassadör men också som utbildare inom lyftteknik och 
självskydd. Det finns stora möjlighter för den som vill ta 
chansen att utveckla sig på olika sätt.
– Så här efter 25 år i yrket har jag förstås en massa erfarenhet 
som jag saknade i början. Om du är ung och funderar på att 

söka dig till ett vårdyrke, bör du i första hand fundera över om 
du tycker om människor, annars fungerar det inte.
– Själv sökte jag mig till omvårdnad efter att ha gjort lumpen 
som sjukvårdare. 

”Det viktigaste är att ha ett  
bra bemötande. Att lyssna  
på medmänniskan.”Thomas Johnsson, undersköterska


