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Söker ni en person som brinner för att hjälpa andra människor?
Med erfarenhet av att ha jobbat med personer i olika situationer
och med målet att jobba inom vården är jag den ni letar efter!

Min erfarenhet har jag fått från arbete både inom vård och barnomsorg. Även om
målgrupperna jag har jobbat med varit väldigt olika har jag fått med mig otroligt
mycket i mina arbeten. Att jobba med barn kräver mycket tålamod och
pedagogisk förmåga, och detta har jag märkt att jag har nytta av i mitt arbete
inom äldreomsorgen. Jag har träffat vårdtagare som har svårt att kommunicera,
och då blir dessa bitar extra viktiga. Att jag också är hjälpsam och har mycket
empati ser jag är egenskaper som behövs när man jobbar med personer med
olika typer av funktionsnedsättning vilket många på äldreboenden har. Hos er
värderar ni att man sätter alla människors individuella behov främst och detta
stämmer överens med mina grundvärderingar både vad gäller ett jobb, men
också personligen.
Under den praktiska delen av min utbildning, och också när jag fått introduktion
på nya arbetsplatser har jag fått höra av mina handledare att jag är pålitlig och
ansvarsfull – ni kommer alltså få en medarbetare ni kan lita på och som alltid
ställer upp!
Genom mitt innebandyspelande har jag också lärt mig vikten av lagarbete, och
att kommunicera på ett bra sätt med de jag jobbar ihop med. Eftersom idrott och
hälsa tillhör mina intressen tränar jag även annat på fritiden, detta har gett mig en
bra och stark grundfysik vilket är bra att ha i och med att jobb inom
äldreomsorgen kan vara fysiskt krävande i och med tunga lyft.
Avslutningsvis: Jag är kort och gott en glad och öppen person, som inte är rädd
för att ta mig an de utmaningar som kan komma i min väg.
Det finns självklart mycket mer jag kan berätta om mig själv, och jag hoppas att
få möjlighet att göra det i en intervju!

Med vänlig hälsning,
Hanna Kapow

