
Presentation av utförare av hemtjänst

AROS OMSORG AB

Information om utföraren

Aros omsorg utformar hemtjänsten efter kundens önskemål och synpunkter. Aros hemtjänst

präglas av hög kontinuitet, trygghet och delaktighet. Aros strävar alltid att ge kunden en

trygg, värdig och kvalitativ hemtjänst som underlättar för kunden att leva ett så självständigt

liv som möjligt.

Personal och kompetens

Aros omsorg har en professionell ledning och en organisation som främjar öppenhet och en

konstruktiv dialog. Aros medarbetare är utbildade undersköterskor och vårdbiträden, många

med lång erfarenhet av arbete inom hemtjänst och assistans. Aros verksamhetsansvarig har

en bred medicinsk kunskap och erfarenhet inom vård och omsorg. Aros har även jurister i

ledningen för att säkerställa att vårdinsatser sker i enlighet med gällande lagstiftning. Aros

arbetar aktiv med att bredda medarbetarnas kompetens inom demensvård och åldrandets

sjukdomar

Aros omsorg har en blandad etnisk personalstyrka och kan därför oftast tillhandahålla vård

och omsorg på kundens egna hemspråk. Personalen talar svenska, syrianska, assyriska,

kaldeiska, arabiska, turkiska och engelska. Aros garanterar dig hög personalkontinuitet med

en trygg och personligt anpassad omsorg. Aros fokuserar väldigt mycket på miljö- och

hållbarhetsarbete genom att bl.a. källsortera och handla ekologiskt och miljövänligt.

Delaktighet och inflytande

Aros omsorg AB är specialiserad på hemtjänst och personlig assistans. Aros bokar möten med

kund och denne får vara med och bestämma vilken personal som ska hjälpa kunden. Aros

erbjuder anpassad service efter kundens önskemål. Aros lägger stor vikt vid kundens

önskemål.

Aros omsorg har mer än 10 års erfarenhet av hemtjänst och är aktiv utförare av hemtjänst

inom Stockholm stad, Sollentuna kommun, Botkyrka kommun samt Salems kommun. Aros är

specialiserad på hemtjänst och personlig assistans. Aros erbjuder anpassad service efter

kundens önskemål.

Kontaktuppgifter

Verksamhetsansvarig: Albert Ercan

Adress: Oxbacksgatan 10, 151 73 Södertälje
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Kontaktuppgifter: info@arosomsorg,  kontor 0760100317

Hemsida: www.arosomsorg.se

Kontaktperson: Gihan Anter, Huda Suliman

Kontaktuppgifter: gihan@arosomsorg.se, huda@arosomsorg.se


