Kundval - presentation av utförare

Agaten Omsorg AB
Presentation av företaget
Agaten Omsorg Ab är ett mindre företag som i dagsläget driver Agatens gruppboende i centrala
Göteborg. Vi bedriver även hemtjänst enligt LOV i Lerum, Partille, Alingsås, Karlstads och
Falkenbergs kommuner. Vi som äger och driver företaget sedan 1 okt 2010 är Elinore Lissledal och
Haleh Mehdizadeh. Vi har många års erfarenhet inom vård- och omsorgsbranschen där vi arbetat i
olika ledningsfunktioner i både privat och offentlig verksamhet.

.
Verksamhetsidé
Vår vision är att bedriva den bästa äldreomsorgen med hjälp av de bästa medarbetarna. Vi vill ta
hand om människors unika behov och ge trygghet, glädje och kärlek.
Vår verksamhetsidé är att varje verksamhet ska bära sig själv, som ett litet företag i företaget och
eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten i form av kompetens och
verksamhetsutveckling. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. De har lång erfarenhet, ett stort
hjärta och en bred kompetens.
För oss i Agaten Omsorg är det viktigt att vi som företag tar ett samhällsansvar. Vi stödjer aktivt
Demensförbundet och tidningen Faktums arbete. Vi arbetar även aktivt med miljöfrågor och är
sedan januari 2012 miljödiplomerade.
Företagets kompetens inkl. språk
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vi har ca 65 anställda som arbetar i hemtjänst och på
äldreboende. Deras fantastiska engagemang för sitt arbete gör att du som kund kan känna dig helt
trygg. Medarbetarna har lång erfarenhet, ett stort hjärta och en bred kompetens.
Vi arbetar med kontaktmannateam för att minimera antalet personer som kommer till kunden.
Vi anpassar vår personal till kundens bakgrund och modersmål. Vi har personal i tjänst som talar
persiska, arabiska, bosniska och kurdiska.
Företaget utför hemtjänst och servicetjänster i följande områden
Laurentii, Gruebäck, Västra Gärdet, Herting, Hjortsberg, Stafsinge, Vinberg, Slöinge.
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Företaget utför följande tilläggstjänster. (Omfattas inte av kundvalet)
Städ och hushållsarbete, trädgårdsarbete, inköp och avlastning, hantverk och snickeri, massage och
skönhet.
Du kan få skattereduktion för dessa tjänster med upp till halva beloppet.

Kontaktuppgifter
Agaten Omsorg AB
Berzeliigatan 11
412 53 Göteborg
Kotaktperson för brukare:
Gruppledare Carmen Croitoru, tel. 0200-28 20 28 (kostnadsfri)
Mobil: 0707-74 40 86
Verksamhetschef: Haleh Mehdizadeh
Epostadress: haleh.mehdizadeh@agatenomsorg.se
Hemsida: www.agatenomsorg.se
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