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På Fallhammargatan hos Attendo 
Hemtjänst är dagen redan i gång 
och det råder en härlig morgon-
stämning. Det är en ombonad och 
hemtrevlig känsla i lokalerna; kaf-

fet står på och det är idel leenden. Här huserar 
en av företagets åtta hemtjänstavdelningar, och 
här samlas man såväl före som efter dagens in-
satser för att lämna över eller förbereda.  

Attendo Hemtjänst är väletablerat i staden. 
Man är representerad med kontor på flera plat-
ser i Västerås och på Fallhammargatan är man 
cirka 80 kollegor som dagligen erbjuder god 
vård och omsorg åt sina kunder. Alexandra och 
Julia är båda planeringsledare och tillsammans 
med David, Iman och Reza har vi bänkat oss 
för att få reda på lite mer om verksamheten. 

– Vi är både synliga, omtyckta och väleta-
blerade i området. Vi har väldigt goda relatio-
ner med våra nästan 200 kunder och det finns 
tillit och förtroende för våra medarbetare som 
vi vårdar noga. I en relation med oss vet man 
alltid vem det är som kommer, man får ett bra, 
professionellt och personligt bemötande och 
man kan känna sig trygg i alla delar. Vi är an-
gelägna om att lära känna våra kunder; vi ser 
till att ta reda på hur de vill ha det och går gär-
na de där extra meterna för att det ska bli ännu 
bättre, säger Alexandra.

Suttit längst i sadeln
Med 18 år i branschen är Iman den i sällska-
pet som har den i särklass längsta erfarenheten 
och hon har bara gott att säga om såväl yrket 
som kollegor och kunder.

– Innan jag kom till Attendo hade jag gått i 
skolan och sedan ville jag bara direkt ut och 
jobba. Jag ville inte riskera att gå på bidrag 

utan jag ville ut och göra nytta – och det som 
hände var att jag blev uppringd av Attendo 
som tydligen hade fått goda vitsord från min 
lärare. Jag fick jobb som vårdbiträde och efter 
tre år tyckte min chef att jag borde läsa vidare 
till undersköterska, vilket jag även gjorde. Ef-
ter det så har jag gått varenda utbildning som 
erbjudits inom Attendo. Utbildning är under-
bart – det gör mig bara klokare och bättre och 
det är till godo för våra kunder, säger Iman.
 
Nyast på jobbet
Vid bordet finns också Reza och idag är det 
hans första dag. Introduktion pågår och efter 
hand landar rutiner och arbetssätt. Snart är det 
dags att testa släppa taget och stå på egna ben.

– Det känns jättefint så här långt och jag har 
haft en bra introduktion bredvid David. Vi går 
tillsammans idag och sedan blir det ytterligare 

två dagar innan det är dags att klara sig själv. 
Jag ser verkligen fram emot att jobba här och 
få bli en del av gänget, säger Reza som paral-
lellt med det dagliga även läser till underskö-
terska.
 
En god arbetsgivare
David blev klar undersköterska i november 
2015 och har jobbat i sju år. Första jobbet var 
på äldreboende men efter ett tag växte en öns-
kan att prova hemtjänsten.

– Så jag skickade helt enkelt in min ansökan 
och fick ganska snart en heltidsanställning och 
har trivts bra sedan dess. Det här är ett före-
tag som tänker på medarbetarna. Man lyssnar 
och är lyhörd på vad vi i personalen har att 
säga och vi arbetar helt enkelt på ett bra och 
flexibelt sätt. De stora värdena för mig ligger 
i all uppskattning och glädje jag får från såväl 

kunder som medarbetare och jag menar att det 
är ett privilegium att få lov att komma hem till 
människor och hjälpa dem. 

Att jobba i hemtjänsten 
Hemtjänsten blir för många ett första jobb 
och inte sällan ett insteg till vården och 
omsorgen. Det är det viktigt, fritt och flexibelt 
jobb, parat med en stor del ansvar. 

– Söker man sig hit bör man ha ett driv och 
en attityd att man är här för att hjälpa. Man 
ska ha ansvarskänsla och en genuin ambition. 
Att komma bara för att tjäna pengar blir säl-
lan bra utan har man ett utpräglat intresse för 
människor, vård och omsorg samtidigt som 
man är utåtriktad och har en social förmåga 
och kompetens så kommer resultaten. Till den 
som söker sig hit till oss kan vi meddela att 
vi är världens bästa arbetsplats med världens 
bästa kollegor. Vi har bra sammanhållning, 
högt i tak och vi har en väldigt fin gemenskap 
så det är något som man kommer till när man 
väljer att jobba hos oss, säger Julia.
 

www.attendo.se

Kanske världens bästa jobb!
– Attendo vill locka fler till hemtjänsten i Västerås 
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Information & kontakt
Brinner du för vård och omsorg? Vill du ha ett 
jobb med frihet och ansvar där du kan göra 
skillnad, utvecklas och bidra tillsammans med 
härliga kollegor? Kontakta Attendo Hemtjänst 
i Västerås redan idag så ser vi fram emot att 
träffa dig. Ansök direkt via QR-kod här på sidan!

Julia och Alexandra är planeringsledare  på Attendo Hemtjänst i Västerås..

Sök jobbet!


