Hos oss
har alla en
given plats

En bättre vardag för alla
Välkommen till Rullarnas, ett dedikerat team som alltid sätter dig som
uppdragsgivare i centrum. Rullarnas mål är att ligga i framkant på att anordna
personlig assistans, ledsagning och avlösarservice. Idag har vi kommit en god
bit på vägen men vi slår aldrig av på takten framåt.
Hos oss på Rullarnas finner du kompetenta assistenter, ledsagare, avlösare och
administrativa medarbetare, som gör allt för att möta dig som uppdragsgivare.
Med över 25 års erfarenheter inom LSS vill vi bidra till en bättre vardag för våra
uppdragsgivare. Ett av våra stora kall är att fortsätta att utveckla våra rutiner
och arbetssätt, vilket ger både uppdragsgivare och medarbetare bästa möjliga
förutsättningar för att känna sig trygga i sina roller.
Ett av våra viktigaste uppdrag är att anordna insatser enligt LSS intentioner
och vara måna om att utföra dessa med högsta möjliga kvalitet. Detta
innefattar att balansera uppdragsgivarens önskemål och de anställdas
anställningsförhållanden. Allt för att båda parter ska trivas, utvecklas och må
bra i varandras närhet.
Då vi alltid vill framåt är det naturligt för oss att ständigt utveckla och bredda
vår verksamhet. Detta för att kunna erbjuda fler uppdragsgivare goda
förutsättningar att leva sina liv med goda levnadsvillkor.
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Är du vår nästa kollega?
Vill du vara med i ett team som gör vardagen bättre för andra? Perfekt, då
har du kommit helt rätt. Vi vill att det ska vara roligt och utvecklande att
jobba hos oss på Rullarnas. Vi är måna om våra anställda och vi vill att du som
jobbar hos oss ska känna dig trygg i din yrkesroll. Rullarnas är medlemmar i
arbetsgivarorganisationen Fremia. Vi erbjuder kollektivavtal som är tecknat
mellan Fremia och fackförbundet Kommunal. Som anställd får du utbildningar
i bland annat LSS-kunskap, ergonomi och HLR. Dessutom tillhandahåller vi de
övriga utbildningar som krävs för att du som medarbetare ska kunna utföra ett
arbete med hög kvalitet.
Se lediga tjänster och sök direkt på
rullarnas.se/jobba-hos-oss

Rullarnas
– det självklara valet
Om du är beviljad personlig assistans, ledsagning eller
avlösarservice är det lätt att välja oss på Rullarnas som
anordnare. Hos oss är du uppdragsgivare! Vi har valt denna
benämning för de som ger oss uppdraget att anordna deras
assistans, ledsagning eller avlösarservice. Som uppdragsgivare
har du stora valmöjligheter hur du vill utforma din vardag och
på så vis få en högre livskvalitet. Om du ännu inte har något
LSS-beslut, eller om du anlitar ett annat assistansbolag och vill
byta till Rullarnas, så hjälper vi dig givetvis med det.

För en aktivare vardag
Alla förtjänar en aktiv vardag! Idrott och motion för
alla vänder sig till dig med funktionshinder som vill
utöva idrotts- och motionsaktiviteter. Det kan vara
allt från att ta en mysig promenad på stan till att
åka skidor eller delta i jakt ute i skogen. Vi strävar
efter att om möjligt kunna hjälpa dig för att nå
en hög livskvalitet och främja din hälsa. Idrott
och motion för alla ger också en möjlighet
till flera sociala sammanhang där du träffar
andra med liknande intressen. En social
mötesplats helt enkelt!
Vi hjälper dig att hitta en individuell lösning,
och du behöver absolut inte vara elitidrottare.
Alla är välkomna, både barn och vuxna.

054 - 175400 | kontorseliten.se

Vi är alltid nyfikna och lyhörda.
Hör gärna av dig så kan vi gemensamt
ta reda på dina behov och drömmar.
Torsby
Alstigen 10
685 34 Torsby
0560-103 13

Karlstad
Drottninggatan 48
652 25 Karlstad
054-202 17 75

Jakt och naturupplevelser anpassade
för personer med funktionsvariation

Sprida medvetenhet och
stötta forskningen för
Sanfilippos sjukdom (MPSIII).
Tillsammans gör vi skillnad!

www.palsfolk.se

Följ oss på sociala medier Krama Era Barn
och stöd forskningen

KramaEraBarn.com
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