
AB SOLOM är det kommunala 
alternativet för vård och  
omsorg i Sollentuna

Du får ett viktigt uppdrag

Jobba med oss!

AB SOLOM är det första kommunalt helägda 
bolaget inom vård och omsorg. Vi har längst lokal 
erfarenhet i Sollentuna och våra verksamheter 
är till för vuxna, ungdomar och barn, inom 
äldreomsorg och funktionsnedsättning.
I SOLOM erbjuder vi ett bra arbetsklimat med god 
sammanhållning. Våra medarbetare är mycket 
kompetenta och har ett stort engagemang.

AFFÄRSIDÈ 
Vi stärker individens rätt att ta 
huvudrollen i sitt eget liv, genom att 
vara ett kommunalt alternativ med 
hög kvalitet och trygghet. 
Vi är en inspirationskälla och 
förebild inom omsorgsområdet.

VÄLKOMMEN TILL OSS!



 

KONTAKTA GÄRNA
Adina Gustafsson

Rekryteringsansvarig
E-post: hr@solom.se

Telefon: 08-128 240 23 (vxl)
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”Härligt att  bidra ti ll verksamheten och
se individer utvecklas och bli mer

självständiga” /Omsorgspedagog

VÄRDEGRUND
Alla människor är unika med lika värde.
Alla människor har rätt  ti ll integritet, självbestämmande och självständighet.
Alla har också rätt  att  uppleva meningsfullhet.

VISION 
Genom att  överträff a 
kundens förväntningar är vi 
förstahandsalternati vet.

Att  arbeta med oss
Hos oss ingår du i ett  team med stolta, kunniga 
och erfarna medarbetare. Vi har ett  gott  
samarbete och strävar eft er att  göra det lilla extra 
för varje kund för att  sätt a guldkant på ti llvaron.

Vi har en stark MEDARBETARKRAFT som bygger på 
att  alla känner delakti ghet, får uppskatt ning samt 
är med och utvecklar våra verksamheter. 

Tillsammans arbetar vi för att  få mer än nöjda 
kunder, vilket är en fantasti skt utmaning.

Vad erbjuder vi?
En arbetsplats med god gemenskap, engagerande 
och drivande medarbetare, närvarande och 
tydliga ledare samt utvecklingsmöjligheter på alla 
nivåer. Vi har friskvårdsbidrag, Ticket rikskort och 
kompetensutveckling för alla.

Vilka arbetar hos oss?
Sjuksköterska, undersköterska, vårdbiträde, 
arbetsterapeut, fysioterapeut, vårdare, 
specialpedagog, omsorgsassistent, personliga 
assistenter, handledare, kvalitetssamordnare, 
akti vitetssamordnare, kökspersonal, socionom, 
beteendevetare, verksamhetschefer med fl era.
Våra medarbetare är mycket kompetenta och har 
ett  stort engagemang. 

Vi har ett  vikti gt uppdrag
Som kommunalt bolag för vård och omsorg 
i Sollentuna ska vi säkerställa ett  kommunalt 
omsorgsalternati v för kommunens invånare. All 
vinst går ti ll verksamheten och används ti ll att  
förbätt ra och utveckla. Att  arbeta eff ekti vt är 
för oss att  anpassa våra resurser med fokus på 
verksamhet och kundnytt a.


