Kontaktuppgi er
Renare bostad
Tel: 035-2 999 540
Mobil: 0768-700 286
Hemsida: www.renarebostad.se

Vi följer kommunens inriktningsmål
och måldokument för att verka för den
gemensamma värdegrunden inom
hemtjänsten.
Kontinuerliga möten och god kontakt
med Markaryds kommuns handläggare prioriteras.

Varmt välkommen!

” Presentation av Renare bostad ”
Godkänd utförare av serviceinsatser inom hemtjänst i Markaryds kommun.

Vi är ett familjeföretag, som utför olika typer av hushållsnära tjänster i
första hand till privatpersoner i Kronoberg, Halland, Blekinge och Norra
Skåne.

Tjänster
•
•
•
•

Städning
Inköp
Olika typer av ärenden, t ex posta brev, hämta paket...
Tvätt och klädvård

Geografiska områden

Vår personal ska kunna uttrycka sig väl i svenska språket både i tal och
också skrift.
Vår idé består i att skapa en enklare vardag för våra medmänniskor.

Så arbetar vi för att nå våra uppsatta mål
Tjänsterna utförs alltid i dialog med brukaren. Renare bostad har hög kontinuitet, brukaren får ett personligt bemötande och ett individuellt utformat
genomförandeplan av tjänsterna.

Hur uppnår vi kommunens mål?
Genom att både i ord och handling visa respekt för brukarens behov och
önskemål. Du som brukare ska alltid vara garanterad den höga kvalitet och
service som vi utlovat och som du har rätt att kräva. Rutiner för intern kvalitetsuppföljning finns, eftersom det är också familjens medlemmar som
arbetar till vardag i företaget.

Hela Markaryds kommun

Personal och kompetens
Vår personal har lång erfarenhet av hushållsnära tjänster.

Verksamhetens mål och inriktningar
Vårt mål är att genomföra beviljad hemtjänst på ett professionellt och
tryggt sätt.
För oss är det viktigt att du känner dig trygg med vår personal.
Du skall alltid kunna förvänta dig hög servicekänsla av de tjänster som vi
utför samt ett professionellt bemötande.
Vi prioriterar kontinuitet, vilket gör att du skall möta samma personal genomgående.
Pålitlighet, kompetens och kontinuitet skapar trygghet för brukaren och
för företaget.
Språkkunskap är svenska.
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