FALCK AMBULANS
Ambulanssjukvården är en viktig samhällsfunktion, och på Falck Ambulans
strävar vi efter att varje dag göra skillnad i människors vardag. En trygg och
välfungerande ambulanssjukvård kan rädda liv.
Falck Ambulans är det ledande ambulansföretaget i Sverige och vi har ett
30-tal stationer från Västerbotten i norr till Skåne i söder. Vi sätter alltid
patienten i centrum men det är också viktigt för oss att ge stöd åt anhöriga
och andra drabbade vid små som stora händelser.

Vår verksamhet bygger på våra kompetenta och utbildade medarbetare
som drivs av att hjälpa andra människor. Därför är vi måna om att vara en
bra arbetsgivare och skapa en arbetsmiljö med högt i tak, där idéer och
initiativförmåga uppskattas.
Miljö och utveckling är frågor som är viktiga för oss. Vi har flest miljöambulanser i Sverige och tillsammans med andra aktörer vill vi hela tiden utveckla
ambulanssjukvården i Sverige. Allt för att skapa bästa möjliga nytta för
patienten samt en bra arbetsmiljö för alla våra medarbetare.

VI HAR GJORT SKILLNAD I MER ÄN ETT SEKEL
Falck grundades i Danmark redan 1906, och sedan dess har vi vuxit och finns
idag i 44 länder över hela världen. Vårt uppdrag har alltid gått ut på att förhindra olyckor, sjukdomar och nödsituationer, att snabbt ge rätt hjälp eller
vård till personer i nödsituationer.
Vår vision är att utveckla en internationell organisation där våra värderingar
är vår gemensamma grund. Vi är tillgängliga, kompetenta, effektiva, snabba,
hjälpsamma och pålitliga. Dessa värdeord har genomsyrat vårt arbete
sedan starten, och följer med oss in i framtiden.

Vi brukar säga att vi är människor som hjälper människor, och vi verkar inom
områdena assistans, vård och hälsa, beredskap, räddning och rehabilitering.
Falck Sverige har funnits sedan 1950 och idag är vi ungefär 3000 medarbetare
inom de olika områdena.

VILL DU OCKSÅ GÖRA SKILLNAD?
Att arbeta med ambulanssjukvård är något av det viktigaste man kan göra.
I vårt arbete är det inte en dag som är den andra lik, och mötet med människor
är centralt. För att säkerställa att alla som behöver också får rätt hjälp och vård
söker vi ständigt efter duktiga och engagerade medarbetare.
Går du just nu en utbildning eller arbetar du redan inom vården eller
ambulanssjukvården? Vi uppmuntrar och eftersträvar mångfald bland våra
medarbetare, men gemensamt för alla är att de drivs av viljan att hjälpa, av
vårdandet och omhändertagandet.

Inom ambulanskåren råder en yrkesstolthet, och det är ett arbete som går
ut på att vara engagerad och lösningsfokuserad. Är du intresserad av ett
varierande och viktigt arbete, där ingen dag är den andra lik och där du varje
dag kan bli en medmänniskas hjälte? Då kanske du är vår nästa medarbetare.
Hör av dig till oss!
Scanna qr-koden med din mobil, eller besök
www.falckjobb.se och se vilka tjänster som finns
lediga hos oss just nu!

”DET BÄSTA MED MITT JOBB ÄR
FRIHETEN ATT MOTIVERA OCH
FATTA EGNA BESLUT.”

”ALLA SKA HA SAMMA
RÄTT TILL VÅRD”
Linus Johansson utbildade sig till sjuksköterska och
jobbade först på en ortopedavdelning och sedan med
akutvård innan han bestämde sig för att plugga vidare
till ambulanssjuksköterska. Nu har han jobbat på
ambulansen i fem år.
”Det bästa med mitt jobb är friheten att motivera
och fatta egna beslut. Jag tycker att det är viktigt att
människor kommer till rätt vårdinstans när de behöver
hjälp. Det är ett varierat jobb, och jag tycker om att jag
under ett arbetspass träffar olika människor från olika
samhällsskikt – alla ska ha samma rätt till vård.”

Varför passar jobbet just dig, tänker du?
”Jag upplever mig själv som lugn och strukturerad,
även i akuta situationer.”
Vad vill du säga till andra som funderar på att söka
sig till ambulansen?
”Att det är ett arbete som ger bred kompetens inom
sjukvård. Det är varierat och spännande och gör att du
utvecklas som problemlösare både i teamet och som
individ.”
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