Persiska

دستیارشخصی

تصمیم گیرنده شما هستید
ما در شرک  Frösunda Omsorgکنترل زندگی روزمره تان را دراختیار خودتان قرار می
دهیم.اینجا شما نه تنها حق انتخاب بلکه قدرت تصمیم گیری نیزدارید.شما کاری را که
مایل به انجامش هستید در زمان دلخواه تان و نه به تناسب وقت ما به آن خواهید پرداخت.
دستیار شخصی شما ،کامال شخصی خواهد بود.

تمرکز بر روی مشتری
برای آنکه مشتریان ما درزندگیشان بتوانند تصمیم گیرنده باشند ،دانستن احتیاجات آنها
بسیارتعیین کننده است .ما این آگاهی را بر اساس مدارک و ژورنالهای زندگی اجتماعی
تان هچنین پیگیری و نظارت برآنها بدست می آوریم.و به جای تمرکز کردن روی
مشتری بدنبال آنچه که خود مشتری تمرکز دارد هستیم ،یعنی همان چیزیکه برای شما
اهمیت دارد .این پایه و اساس کیفیت مراقبت وکمکهای ماست.

ایمیل و تلفن تماس:
010-130 40 00
kundkontakt@frosunda.se
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علیرغم توانایی راه رفتن ،تمایل به
حرکت کردن درهرانسانی وجود دارد.
علیرغم توانایی گویش ،تمایل به پرسیده
شدن ازانسان موجود است.
نابینایان نیزتمایل به کشف چیزهای جدید
را دارند.
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ما در  Frösundaاز مشتریانمان درباره اینکه چه چیزی به
نظر آنها برای دستیار شخصی مهمتراست پرسیده ایم ،و
سپس نحوه کارمان را بر اساس آن تنظیم کرده ایم .به همین
دلیل ،مابا جدیت برروی کارکنان ،نحوه برخورد با شما و
قابلیت دسترسی به ما سرمایه گذاری میکنیم.

کاركنان
تخصص کارکنان ما یک عامل مهم است و بنابراین ما
اطمینان می دهیم شخصی که برای شما کار می کند ،دانش
درست را داشته باشد .همچنین الزم است که دستیارتان
درزمان مناسب نزد شما برسد ووظایفش را مطابق میل تان
انجام دهد .ما این رااز طریق برنامه ریزی ،آموزش ضمن
خدمت کارمندان ،نحوه اجرای کارها ،نوشتن ژورنال
وارتباط دائم با شما تضمین میکنیم.
مدیربخش بهمراه یک متخصص استخدام کارکنان هم
کاری می کنند تا دستیارهای مناسب برای شما را پیدا کنند.
اگردستیارهای شما در مرخصی ویا بیمار باشند ،بجای
آنها شخص دیگری متناسب با خواسته تان خواهیم فرستاد.
درساعات اداری ،مسئولیت کارکنان شما به عهده مدیر
بخش تان خواهد بود .خارج از ساعات اداری ،تعطیالت
آخرهفته ودرطول شب این وظیفه را بخش مرکزی
کارکنان به عهده میگیرد .این بدین معنی است که همیشه
ی شما را به
شخصی وجود دارد تا مسئولیت دستیار شخص 
عهده داشته باشد.
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نحوه برخورد
رفتارونحوه برخورد ما جهت حس رضایت وامنیت
شما تعیین کننده میباشد .پایه واساس برخورد ما با شما
احترام ،تعهد وکنجکاوی ما نسبت به احتیاجات شما می
باشد.
برای تحقق تعهد ما به مشتریان در مورد اینکه “ نزد ما
مشتری تصمیم گیرنده میباشد” ،دوره های آموزش ضمن
خدمت اینترنتی برای کارکنان تدارک دیده ایم .با گذراندن
این دوره ها مدرک دیپلم از سوی سازمان به کارکنان اهدا
می شود

قابلیت دسترسی
جهت تامین آرامش و امنیت شما تیم دستیار شخصی تان،
مدیر بخش و جانشینش همچنین کارشناسان حقوقی بهمراه
بخش مرکزی کارکنان ،تمام اوقات شبانه روزدرطول سال
درخدمت شما خواهند بود.
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تيم دستياران

مدیربخش

مسئول اصلی دستیاری شما

مرکزتامین نیروی کار

جانشین مدیربخش

مسئول فرستادن نیروی کار ،خارج از
ساعات اداری وبهنگام بیماری دستیاران

مدیرتیم دستیاران هنگام غیبت
مدیراصلی

دستيار

مدیر استان

مسئول اصلی سازمان

ارائه درخواست جدید به اداره بیمه و
کومون ،درخواست تجدید نظروشکایات

مشترى

متخصص استخدامی ها
جهت یافتن دستیار مناسب
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دستيار

بخش حمایت ازمشتری

بخش اداری

ثبت دستورالعمل اداره بیمه
درسازمان و کارهای حقوقی

Frösunda Omsorg

 یک شرکت بزرگ وبا ثباتما  6400کارمند در کل سوئد داریم .و در بخش های دستیار شخصی ،مراقبت از سالمندان،
توان بخشی وحمایت اجتماعی ازجوانان و نوجوانان فعالیت میکنیم.

در  Frösundaشما این چیزها را دریافت میکنید:

در  Frösundaدستیاران شما این چیزها را
دریافت میکنند:

ی از بزرگترین و با تجربه ترین ارائه دهنده
• یک 
دستیار شخصی

• مدیری مدبر که حضوری فعال دارد

• تصمیم گیرنده زندگی روزمره خود

• یک تیم دستیار شخصی با قابلیت دسترسی در تمام
اوقات شبانه روز
• دستیارانی که خود شما انتخاب میکنید
• مشاوره حقوقی رایگان ،کمک درارائه درخواست
جدید به اداره بیمه و کومون ،درخواست تجدید
نظرورسیدگی به شکایات
• سازمانی حرفه ای با هدف تامین رضایت مشتری
وخدمات با کیفیت
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• حمایت از جانب دیگر دستیاران
• معرفی و آموزش دستیاران پیش از شروع کار
بهمراه شما
• شرایط استخدامی مناسب مطابق با قوانین کار
• امکان گذراندن دوره های آموزش ضمن خدمت
دردفتر و آکادمی Frösunda
• کمک هزینه بهداشت

” بهترین شرایط زمانیست که
نگران دستیارنسیتم و تمام تمرکزم
روی زندگیم است”.
مارلن برگ کویست ،مشتری

ایمیل و تلفن تماس:
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