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personlig assistans
närmare dig”
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För att erbjuda ”personlig assistans närmare
dig” utgår vi från den vision som är ledstjärnan
för allt vårt arbete.
”Vi vill skapa en enklare vardag för dig”.
Visionen leder fram till det vi sysslar med dagligen. Vi
erbjuder personlig assistans och service utifrån vår uppdragsgivares möjligheter. Tillsammans med uppdragsgivaren vill vi utveckla ett långsiktigt engagerat samarbete
byggt på förtroende och insatser av rätt kvalitet.

Över 10 år av utveckling

Kunskap och utbildning
Vi bedriver en omfattande omvärldsbevakning för att alltid vara uppdaterade och informerade om nya regler, lagar
och möjligheter till förbättrad service till dem som anlitar
oss. Den kunskapen förmedlar vi till både uppdragsgivare,
deras anhöriga och våra medarbetare genom informationsträffar och utbildningsdagar.

”Pålitliga, kunniga och seriösa”
Det är den bild av oss som vi vill förmedla och som glädjande nog återfinns i omdömen vi fått från våra uppdragsgivare och samarbetspartners.

NÄRA Personlig assistans bildades 1995 av Ingrid
Wikström. Under åren har företaget vuxit, medarbetarna
utvecklats och erfarenheterna omvandlats till nytta för
uppdragsgivarna.
Vår personal består först och främst av personliga assistenter som finns ute hos våra uppdragsgivare. Förutom det
grundläggande arbetet – att tillhandahålla personlig assistans närmare dig – erbjuder vi en bred service inom olika
områden.
Ett stort område består av att hantera arbetsmiljöfrågor,
tillhandahålla utbildning och skapa förutsättningar för
utveckling av uppdragsgivare, medarbetare och vårt företag. Det gör vi genom att vi har kompetent, erfaren och
kreativ personal.
Ett annat stort arbetsområde är att ge praktisk hjälp i
frågor som personaladministration, hantering av löner,
skatter, semestrar och redovisningar av olika slag för våra
uppdragsgivare och oss själva. Det jobbet sköts av professionell och erfaren ekonomi- och redovisningspersonal
inom NÄRA.
Gemensamt för alla i företaget är uppgiften att stötta och
underlätta för både uppdragsgivare och assistenter med
råd och service i stort och smått.

”Jag ser NÄRA som en våg där det skall
finnas en balans mellan
olika behov och där NÄRA
finns i mitten för att
skapa ett samförstånd och
förståelse mellan parter.”
Ingrid Wikström
Ägare

Anpassning till uppdragsgivaren
Respekt, hänsyn och anpassning till de förutsättningar
och önskemål som våra uppdragsgivare har utgör grunden
för vårt arbetssätt. Det är därför vi alltid vill arbeta så nära
vår uppdragsgivare och dennes vardag som möjligt.
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