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Det är en lite gråregnig tisdag 
i slutet på oktober men hos 
Attendo Hemtjänst på femte 
våningen i det grönskimrande 
huset råder god stämning. De 

senaste månaderna har man upplevt en mar-
kant ökning av antalet göteborgare som väljer 
hemtjänst och hushållsnära tjänster från just 
det egna företaget och det är den trend som 
verkar hålla i.

– Vi gläds åt att ha en verksamhet som är 
omtyckt och efterfrågad. Vi vill vara en aktör 
som ligger långt upp i folks medvetande när 
det blir dags att välja. Vi växer och samtidigt 
som vi växer ser vi till att leva våra värden och 
värderingar även inåt i organisationen för att 
vara en arbetsgivare som man attraheras av 
som arbetssökande. För i takt med att vi får 
mer att göra har vi också ett behov av att få 
till oss nya härliga medarbetare som älskar 
vård och omsorg och som brinner för mötet 
med människor där vi gör skillnad och ska-
par goda värden, säger Marie Björkman som 
är verksamhetschef för Attendo Hemtjänst i 
Göteborg.

Hiba tog chansen
En som sökt sig till Attendo Hemtjänst för att 
anta nya utmaningar är Hiba. Efter att ha kom-
mit till Sverige för cirka två år sedan började 
hon hos Attendo Hemtjänst som timvikarie i 
våras och alldeles nyligen blev hon nominerad 
till omsorgshjälte i Attendo. 

– Jag var receptarie tidigare och sedan jag 
kom till Sverige har jag jobbat mycket med 
språket och annat som behövs för att kunna ta 
en anställning. Jag råkade se en annons från 
Attendo Hemtjänst på Facebook så jag sökte, 
kom på intervju med Frida och Marie och se-
dan fick jag börja. Det blev tre dagars intro-

duktion och sedan satte det i gång. Först var 
jag timanställd och nu har jag en fast anställ-
ning. Min ambition är att plugga vidare till un-
dersköterska och kanske även till sjuksköter-
ska så småningom, säger Hiba och fortsätter: 

– Jag har blivit väldigt fint mottagen och jag 
trivs jättebra i företaget. Det är härliga kolle-
gor och bra chefer, och jag gillar mötet med 
våra kunder. Jag har envisats med att stanna 
kvar här även om jag blivit erbjuden jobb på 
andra platser inom Attendo. Jag tänker att det 
är bra för min utveckling att vara på ett och 
samma ställe ett tag. 

 
Goda kollegor
Sebastian är en av Hibas kollegor och han har 
varit i omsorgen sedan 18 års ålder. Det har 
varit hemtjänst och äldreboende och under en 
paus blev det en hel annan bransch. Men sedan 
augusti i år har han återvänt till ursprunget.

– Jag ville komma tillbaka till hemtjänsten. 
Det är en härlig frihet där jag har stor möj-
lighet att styra min dag. Som anställd här 
ska man nog framför allt vara noggrann och 
genuint bry sig om våra kunder; det ska vara 
personligt men professionellt. Vi har hög kon-
tinuitet vilket är bra, både för oss i personalen 
och för våra kunder. Det finns en trygghet i det 
som är mycket tilltalande. Vi lär känna våra 
kunder och det skapar kvalitet och goda rela-
tioner säger Sebastian och fortsätter:  

– Själv bor jag i Partille så jag har cirka en 
timme hit med spårvagn och/eller buss men 
det är helt okej. Jag trivs superbra med jobbet, 
med kunderna och med kollegorna. Eftersom 
Attendo är ett företag i ständig utveckling 
känns det också på många sätt som att börja 
på en helt ny arbetsplats än den jag jobbade 
på för några år sedan. Även om stommen och 
värdegrunden i företaget är samma.

Satsar på medarbetarna
Att bli sedd, hörd och att få känna delaktighet 
är centralt i Attendo. Man är en lärande orga-
nisation med högt i tak och plats för egna ini-
tiativ, så känner man att man vill vara med och 
bygga och skapa framtidens bästa hemtjänst 
och samtidigt få en rejäl dos personlig utveck-
ling på köpet, är man välkommen i gänget. 

– Man kanske är undersköterska. Eller har 
man jobbat som vårdbiträde ett tag och vill 
utvecklas vidare. Eller så är det kanske första 
jobbet man söker. Det centrala är oavsett att 
man har ett genuint intresse och en vilja att 
lyckas, säger Frida Höglund, biträdande verk-
samhetschef, och fortsätter:  

– Vi har en tydlig policy i Attendo där vi vill 
stimulera våra medarbetare att utbilda sig och 
addera kompetens och färdigheter. Det skapar 
nytta i hela kedjan. Nytta för den anställde, 
nytta för oss som arbetsgivare och viktigast av 
allt – nytta för våra kunder och kontakter som 
vi ger vård och omsorg åt.

www.attendo.se

Kom och jobba med oss!
– Attendo rekryterar till hemtjänsten i Göteborg
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Så här väljer du Attendo Hemtjänst
Är du nyfiken på Attendo Hemtjänst och vad vi kan 
göra för dig? Behöver du råd och stöd inför ditt val? 
Då är du välkommen att höra av dig till: 
Marie Björkman, verksamhetschef: 072-184 48 24 
e-post: marie.bjorkman@attendo.se. 
Frida Höglund, bitr. verksamhetschef: 073-316 50 06
e-post: frida.hoglund@attendo.se

Frida Höglund är biträdande verksamhetschef på Attendo Hemtjänst i Göteborg


