Kundval inom hemtjänsten - företagspresentation

Gertrud Care
Företaget
Gertrud Care
Verksamhetsidé
Vår vision är att Du ska få leva ditt liv så som du alltid har velat!
Gertrud Care är ditt egna val inom privat hemtjänst i din
kommun.
När du väljer oss har du samtidigt tillgång till samma resurser
som finns inom kommunen. Vi satsar på att du ska få ha samma
personal hos dig och vi utför omvårdnadsinsatser som omfattar
alltifrån personlig omvårdnad, städning, tvätt & service.
Historien om Gertrud Care
Vi startade Gertrud Care som ett familjeföretag, för att vi ville
bedriva hemtjänst där hjärtat får vara med. Vi ville skapa en
bättre omvårdnad och öka tryggheten genom att arbeta för att våra
kunder skulle få ha samma personal hemma hos sig. Vi tyckte
även att det var viktigt att alla skulle kunna ha rätt till ett eget val,
oavsett var i kommunen man bodde. Därför hjälper vi kunder
både i staden och ute på landet.
Personalkontinuiteten är fortfarande en viktig fråga för oss och
den säkerställer vi genom ett planeringssystem. Vi satsar på god
kvalitet och har ett av IVO godkänt Kvalitetsledningssystem som
genomsyrar vår verksamhet. Vi strävar efter att vår personal har
god utbildning. Därför erbjuder vi kompetensutveckling och
handledning av sjuksköterska.
Vi har kunskap, erfarenhet och bryr oss om våra kunder och vill
hitta lösningar som passar just dig och dina behov. Vi på Gertrud
Care är flexibla och ställer gärna upp och gör det där ”lilla extra”.

Vi är en rökfri arbetsplats och alla våra anställda arbetar efter vår
värdegrund:
 Vi tar Ansvar genom att du alltid kan nå oss.
 Vi ökar din Trygghet genom att vi finns när du behöver
oss.
 Med vårt Kunnande förstår vi dina behov.
 Med vår Valfrihet ger vi en personlig, anpassad hjälp.
 Med vårt Bemötande visar vi dig respekt.
Geografiskt område där tjänsterna utförs
Glömminge, Algutsrum, N Möckleby, Färjestaden,
Haga Park, Stora Frö, Vickleby
Skogsby, Arontorp, Eriksöre, Gårdby, Stenåsa
Lilla Frö, Kastlösa, Bjärby, Alby, Triberga
Kontakt
Kalmar
Tel: 0480-911 01
E-post: info@gertrudcare.se
Mer information: www.gertrudcare.se

