Melleruds kommun söker Personlig assistent
Vi söker en personlig assistent till en 33-årig man. Som personlig assistent ska du stödja en
person med funktionshinder utifrån dennes behov så att han upplever bästa möjliga livskvalitet
och bistå med alla aktiviteter i dagliga livet – inklusive fritidsaktiviteter och resor samt medverka
till socialsamvaro med vänner och familj. Arbetet som personlig assistent bygger på ett
pedagogiskt arbetssätt och lärande med utgångspunkt från personens individuella behov och
intresse. Att vara personlig assistent är kvalificerat och ansvarsfullt. Det kräver mognad och
förmåga att sätta sig in i en annan människas situation.

”Jag är en 33-årig man som bor i egen lägenhet i centrala Mellerud. En av mina personliga
assistenter går på föräldraledighet, därför söker jag en personlig assistent som vikarierar på
heltid.
Jag behöver stöd och hjälp med allt praktiskt i vardagen. Jag använder rullstol. Min
assistent är min förlängda arm och röst, den tolkar mig för min röst inte räcker till
och den hjälper mig med allt. Som min personliga assistent kommer du att vara med
mig i hemmet och på fritiden. Du ska assistera mig med det som jag skulle gjort
själv utan min funktionsnedsättning, på det sätt som jag önskar.
Som person är jag glad, social. Jag tycker om att läsa, bada, titta på film och gå ut
och promenera. Jag uppskattar humor och prat om lite av varje, men uppskattar
likväl tystnaden ibland. Du som person ska vara självgående, trygg och kreativ.”
Vem är du?
Vi söker dig som har gått vård och omsorgsprogrammet inriktning funktionshinder eller barnoch fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete eller annan
jämförbar utbildning som kommunen bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har
kunskaper om Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) för personer med
kommunikationssvårigheter. Meriterande är Diplom från Vård- och omsorgscollege.
Vi söker dig med god självkänsla, som är trygg i sig själv och har en god självinsikt. För att
lyckas i rollen krävs det att du kan arbeta självständigt, har en god förmåga att kommunicera
och samarbeta. Körkort är ett krav.
Varmt välkommen med din ansökan till: socialnamnd@mellerud.se
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