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Semestervikarier till gruppbostäder inom LSS 

Vi söker engagerade semestervikarier till våra gruppbostäder i Västerås. Med hjärta och 
omtanke vill vi utmana och utveckla personer med funktionsvariationer på två grupp-
bostäder med särskild service till vuxna.  

Sedan 2000 driver vi gruppbostäder styrd av LSS-lagstiftningen. Bland dina arbetsuppgifter 
ingår anpassat stöd och service utifrån de boendes behov för att skapa en god livskvalitet, 
trygg vardag och meningsfull fritid. Det handlar om att främja de boendes förmågor, självstän-
dighet och delaktighet såväl som att ge stöd med vardagliga sysslor som matlagning, städning, 
personlig hygien och fritidsaktiviteter. 

Alla våra verksamheter är samlade centralt i Tillberga i Västerås, lättillgängligt med till exempel 
bil och buss. 

Din kompetens 

Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska/vårdare och/eller har erfarenhet av 
att arbeta med människor med olika funktionsnedsättningar.  

Du bör vara trygg i dig själv och kunna hålla dig lugn i stressade situationer. Du behöver vara 
flexibel, noggrann och serviceinriktad, och kunna arbeta både självständigt och i grupp.  

Du behöver även kunna behärska det svenska språket i både tal och skrift och dokumentera 
med hjälp av dator. 

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och förmåga att kunna bemöta människor utifrån 
var och ens individuella behov. 

 

Rekrytering sker löpande, så tveka inte att söka så snart som möjligt! 

Mer om ansökningsprocessen 

Rekryterande chef Anna Bengtsson, 021-81 65 17, anna.bengtsson@tillbergags.nu, svarar 
gärna på frågor om tjänsten. Vi följer förstås kollektivavtal med tillhörande förmåner. 

Välkommen med din ansökan till rekrytering@tillbergags.nu. Märk gärna mailet ”Semestervi-
kariat gruppbostäder”.     

Urvalet görs löpande. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet 
vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 
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Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum löpt ut. 

 

 

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med 
denna annons, tack! 

Mer om oss 

Tillberga Grannskapsservice är ett idéburet kooperativt företag där vinsten återinvesteras i verksam-
heten. Med 100 anställda bedriver företaget sedan 1993 välfärdsservice i Tillberga med omnejd med 
verksamheter som grannskapsutveckling, kulturprojekt, förskola, bibliotek, fritidsgård, gruppbostäder, 
simhall och idrottsanläggningar.  
 
Samverkan med föreningsliv och lokala krafter är grundstenar i företagets strävan för att driva på den 
hållbara samhällsutvecklingen. 
 
Tillberga Grannskapsservice vann utmärkelsen Årets kooperativ i Sverige 2021. Vårt äldreboende 
hamnade på tionde plats bland äldreboenden i Sverige i Socialstyrelsens enkät 2019. 
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