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Linnéa assistent som
åker båge
sid 2

Välkommen!
Välkommen till det första numret av Vivida
Assistans nyhetsbrev Vivida-Nytt.
I nyhetsbrevet, som kommer att komma fyra
gånger per år, kommer vi att presentera nyheter inom Vivida och branschen.
Här kommer vi att skriva om utbildning och
kompetensutveckling, personalfrågor, juridik,
ekonomi men vi kommer även att skriva om
andra saker som berör vårt företag och din
fritid.

April 2007
Vad tycker du?
Nytt på kontoret
Öppet hus
sid 3

Vi tycker att det är viktigt att informera om
saker som händer i företaget eller som berör
ditt arbete på olika sätt.
Hoppas att du tycker att vårt nyhetsbrev
är ett bra initiativ och att det ger dig lite
mer information om vad som händer inom
Vivida.
Om du själv har funderingar på vad vi borde
skriva om i nyhetsbrevet är du välkommen
att höra av dig med tips och idéer.

Välkommen!

Linnéa trivs med
många järn i elden

– Med jobbet hos Vivida
har jag hittat balans i
livet, säger Linnéa.

Linnéa Eriksdotter Ekencrona har med
jobbet på Vivida hittat en perfekt balans i
livet. Hennes stora passion är silversmide.
Tack vare den ﬂexibla tjänsten som personlig
assistent hinner hon med mer av allt.

– Jag trodde nog inte att det skulle fungera
att sälja smycken över Internet men redan
efter två dagar ﬁck jag in en beställning på
en ring för 1 500 kronor. Det var en riktig
Wow-upplevelse.
Idag kommer de ﬂesta av Linnéas nya
kunder via Internet och hon har många
återkommande kunder.
Om du är intresserad så hittar du Linnéas
smycken på: www.eriksdotter.se

Bytte bana på ett bananskal
– Jag har en textilutbildning i botten och
hade ett vikariat som lärare när jag ﬁck
frågan om jag ville bli lärling hos en guldsmed, berättar Linnéa.

Mer av allt

Frågan var ställd lite på skämt men till allas
förvåning tackade hon ja och bytte bana.

Det kan vara lite kämpigt att vara egenföretagare ibland så därför tog Linnéa jobb som
personlig assistent på deltid.

– Det kändes som en rolig utmaning och
mitt vik på skolan skulle ta slut så jag visste
inte vad jag skulle göra.

Sedan hösten 2006 har Linnéa en deltidstjänst som personlig assistent hos Anitha.
Linnéa stortrivs med sitt arbete och är glad att
hon kommit till Vivida.

Det tog inte mer än tre veckor så sålde
Linnéa sitt första smycke. Åren som lärling
var mycket givande och för att ﬁnansiera
sina studier startade Linnéa eget och satsade
på egen internetbutik.

– Jag har hittat en bra balans. Jag har ett utvecklande arbete, jag hinner med mitt silversmide och dessutom har jag tid att åka båge.
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Nytt på
kontoret

Vad tycker du?
I april har alla medarbetare fått en enkät för
en medarbetarundersökning hemskickad.
Vi vill veta vad du tycker!
Syftet med undersökningen är helt enkelt
att vi vill veta vad du tycker om oss, dina
synpunkter är viktiga, allt för att vi ska kunna
fatta rätt beslut och bli ännu bättre som
arbetsgivare.

Den 16 april började två nya krafter på
Vivida Assistans kontor i Örebro, Jenny
Pettersson och Patrik Anshelm.
Jenny är en 29-årig
Örebro-tjej. Hon kom-

– För att vi bättre ska kunna tillmötesgå våra
medarbetares önskemål och behov så vill vi veta
vad de tycker. Svaren är anonyma och kommer
inte att delges till personalen på Vividas kontor i Örebro, allt för att de ska kunna svara så
uppriktigt och ärligt som möjligt, säger Patrik
Anshelm, styrelseordförande för Vivida.

mer närmast från ett
jobb på CSN där hon
har arbetat som studiemedelsutredare.
På fritiden upptar golf
den största delen av
hennes tid.

Har du ännu inte hunnit med att svarat på
undersökningen vill vi be dig att göra det.

– Jag började med golf efter att ha spelat tennis
hela livet.

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Jenny var riktigt bra och ﬁck ett stipendium
på ett universitet i USA där hon kunde
spela tennis 4 timmar om dagen i 4 år. När
axeln gick sönder blev det golf istället.

Patrik är 39 år och

Öppet hus på
Vivida 1/6

kommer ursprungligen från Örebro,
men har bott och
arbetat i Stockholm
de senaste 15 åren.
I december ﬂyttade han och familjen tillbaka till Örebro.

Fredag den 1 juni, mellan kl. 14-18 kommer
Vivida att hålla öppet hus.

– Det känns bra att ﬂytta tillbaka till Örebro.
Med små barn blir livet lite enklare i en mindre
stad. Inget är längre bort än 15 minuter så jag
får mer kvalitetstid med familjen, säger Patrik.

Alla kunder, assistenter, anhöriga och övriga
som är intresserade och har möjlighet att
komma är varmt välkomna!

Vi bjuder på kaffe och tårta!

Innan Patrik kom till Vivida arbetade han
som marknadschef på konsultföretaget
Hallvarsson & Halvarsson i Stockholm.
På fritiden är det familj och renovering av
gården som gäller. Han spelar gärna golf,
men tiden brukar tyvärr inte räcka till.

Välkomna!!!
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V I K T I G T
Viktig information...
Grundutbildningarna
Nu äntligen har vi startat med våra grundutbildningar och först ut är etik & moral.
Vad är det då vi ska göra tillsammans frågar
vi utbildaren Anna-Karin Lilja?
Vi ska fundera på vad etik och moral är. Det
kan vara svårt att sätta ord på de begrepp som
man faktiskt jobbar med varje dag. Det ﬁnns en
mängd begrepp inom etiken som kan vara väl
värda att sätta ord på.
Vi ska också fundera på vad en värdegrund är.
Företaget Vivida som vi alla tillsammans arbetar
för, har en värdegrund som vi ska vara delaktiga
av. Varför då, kan man undra? Genom att vi alla
tillsammans har satt ord på det vi gör och det
vi står för kan vi skapa trygghet, vilket kan vara
oerhört skönt att luta sig mot. Tillsammans kan
vi delge varandra erfarenheter.
Jag vill att vi tillsammans genom diskussion
kommer att forma dessa dagar.
Första utbildningstillfället blir den 11 och
25:e maj på vackra Lövuddens hotell &
pensionat utanför Västerås. Ett femtiotal
assistenter börjar denna grundutbildning
och kommer sedan att gå en uppföljningskurs efter sommaren.

Så här når du oss:
Telefon: 019-15 77 70
E-post: vivida@vivida-assistans.se
Hemsida: www.vivida-assistans.se
Besöksadress: Skomaskinsg 6, Örebro
Postadress: Box 1814, 701 18 Örebro

Semester
Nu när semestertiderna närmar sig har vi
från lönesidan önskemål om hur uttagen
semester ska rapporteras så vi kan betala ut
det ni har rätt till.
När ni tar ut semester ska ni markera på er
tidrapport vilka dagar ni tar ledigt. Det görs
enklast genom att skriva passen på rapporten
som vanligt men inte räkna ner tiden och
markera passen med semester.
Ett annat alternativ är att skicka med en
separat lapp där ni skriver hur länge ni är
lediga, vilka dagar ni skulle ha arbetat och
hur långa de passen skulle ha varit.
Välj det som passar er, huvudsaken är att
information kommer med. Det är bättre att
skriva för mycket information än för lite, allt
för att vi ska kunna betala ut rätt semesterlön till er.

