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Furuboda Assistans instagramkonto tas
med jämna mellanrum över av assistenter
som delar med sig av sin vardag i arbetet.
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Följ flödet på @furubodaassistans
Text: Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se
Foto: Från Furuboda Assistans instagramkonto

Att följa Furuboda Assistans på instagram ger
både vardagsglimtar från livet med assistans
och livet som assistent. Dessutom bjuds det
på inblickar i vad som händer på kontoren,
nya kunskaper genom utbildningsdagar och mycket mer. Häng med!
för schemaplanering för Louise, som också är
arbetsledare för assistentgänget runt tvillingarna:
- Måste säga att det är väldigt trivsamt med varierande
arbetstider. Att jobba både dagtid, kvällstid & helg mixat
ger möjligheten att hinna med en del, samtidigt som
veckorna inte känns lika långa & upprepande.

- Nu får ni hänga med oss i två veckor framöver!
Så skriver Louise på Furuboda Assistans instagramkonto när det är dags för henne och hennes kollegor
att dela med sig av hur de har det på jobbet. Det är en
"take over" och Louise presenterar "J" och "V" tvillingbröderna som hon är assistent till. Så får vi
hänga med i deras vardag! Vi får vara med och njuta
av en stund i soffan med den ena brorsan och vid ett
annat tillfälle får vi se vad den andra sysslar med på
sin dagliga verksamhet.

»

Vi får vara med och njuta av en
stund i soffan med den ena brorsan.

Det märks lång väg att detta inte bara är vilket jobb
som helst - det är en värdefull plats som gör skillnad
inte bara för de som har det som sitt arbete, utan även
för alla oss som under dessa veckor får följa med och
fyllas av tacksamhet över de mervärden som den
personliga assistansen innebär. När det är dags att
avrunda sin "take over" på instagram delar Louise
med sig om hur hon upplever det:
- Personlig assistent är i min mening ett så väldigt fint,
värdefullt & betydelsefullt yrke. Att komma hem efter en
arbetsdag med känslan att man förhoppningsvis kunnat
göra en annan individs vardag och tillvaro bättre. Att
hjälpa till där hjälpen behövs, all form av stöttning i dess
olika situationer, eller rent av att kunna vara en vän att
luta sig mot.

På helgen är det dags för "absoluta helgfavoriten" - att
bada! Där är trivseln total. En annan gång är det dags

»

Personlig assistent är i min
mening ett så väldigt fint,
värdefullt & betydelsefullt yrke.

Jag är otroligt glad över att vara anställd & en del av
Furuboda assistans. Både jag och min familj är så oerhört
tacksamma till er på Furuboda som arbetsgivare, ALLA i
teamet inräknade.
Vilken förmån med ett arbete som detta! Och varför
inte gå in och följa @furubodaassistans på instagram
nu, om du inte redan gör det?
17

•

