LEDIGA ARBETSPLATSER:


SIIKAJÄRVI – ca 8-16h/vecka (onsdagar, delvis veckoslut)
Jag är en ung man med stor aptit på livet, men som behöver hjälp med allt för att förverkliga
mig. Just nu behöver jag främst assistans då jag kommer hem på eftermiddagen och under
veckoslutet. I arbetet ingår att stöda mig i alla vardagssysslor och fritidsaktiviteter. Du som
söker ska vara en omtänksam och ansvarsfull person som kan assistera i alla vardagliga
sysslor. Du bör vara tålmodig, initiativrik, positiv samt ha bra samarbetsförmåga.



CENTRALA HELSINGFORS – ca 40h/mån
Jag är en aktiv 19årig ung man med autism som söker en samvetsgrann, snäll och initiativrik
personlig assistent till mitt hem i centrala Helsingfors. Jag uppskattar flexibilitet och önskar att
du är en bra människoläsare. Jag är fysiskt i gott skick och älskar att röra på mig i mån av
möjlighet. Jag kommunicerar mest med hjälp av bilder. Ditt stöd skulle jag behöva främst
eftermiddagar/kvällar, ungefär 40 h/månad.



OLARS – heltids-, och deltidsarbete (2 platser)
Jag är en kvinna (50+) som söker en långvarig personlig assistent i form av en vänlig, mogen
person med mycket humor. Till dina arbetsuppgifter hör att stöda mig i min vardag, och
datorkunskap ses som ett plus. Observera att pälsdjur kan förekomma hemma hos mig. Efter
jul söker jag en assistent som arbetar heltid om vardagarna. Söker även en assistent för
veckosluten, med startdatum enligt överenskommelse. Arbetstiden är 8h/dag och förlagd ca
kl. 12-20 eller enligt överenskommelse.



PARGAS – ca 60h/mån
Jag är en ung kvinna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning som söker sällskap av en
glad och pålitlig personlig assistent. Jag önskar att du kunde möta upp mig vid skoldagens slut
ca kl. 15 och finnas till hands så att hemvägen, fritidssysselsättningar, matlagning osv.
förlöper tryggt. Jag tycker bland annat om att rita och vara ute. Arbetstiden uppgår till ca
60h/mån.



PARGAS – 30h/mån
Jag är nyss 18 år fyllda och söker stöd och handledning i vardagen av en lugn och
trygg personlig assistent. Tillsammans kunde vi hitta på roliga fritidsak tiviteter - jag
tycker bl.a. om att vara ute och besöka simhallen. Du får gärna stödja mig även i
hemmet med fritidssysselsättning, och jag kan behöva viss hjälp i samband med
ätande eller wc-/duschbesök. Jag ser gärna att du som assistent är initiativrik, stabil
och social.Vi kunde träffas t.ex. fredagar efter skolan och på lördagar, totalt 30 h i
månaden.

Din arbetsgivare blir JAG Assistans Ab, en icke vinstdrivande
serviceproducent, som anordnar personlig assistans för personer med
funktionshinder. JAGs mål är att personer med funktionshinder skall
kunna leva som andra i samhället.
Intresserad? Skicka ansökan och CV till rekry@jagassistans.fi
För tilläggsinformation kontakta personalchef Isabella Roitto,
045 641 9907 eller isabella.roitto@jagassistans.fi.
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