
 

 

Vill du vara med att utveckla Sveriges bästa arbetsplats? 
 
Vi utvecklar och utökar vår personalgrupp och söker i första hand en 
terapeut/behandlingsassistent eller liknande. Krav på tjänsten är att du har B körkort samt ett rent 
brottsregister. 
 
Vem är vi 
 
Avstampet är ett litet behandlingshem i Älvsbyn vilket bedriver kvalitativ missbruksvård enligt en 
licensierad 12-stegsmanual 
 
Våra främsta styrkor är kvalité, engagemang och ödmjukhet. 
 
Vår kvalitét uppnår vi genom att vi ser hela individen i hela vårdkedjan. 
 
Vi använder oss även av ett licensierat behandlingsprogram vilket säkerställer att vi inte kommer 
med några egna ”hitte på” lösningar. Programmet säkerställer även att alla får samma behandling 
och samma vägledning igenom programmet oavsett ålder, kön, terapeut eller tidpunkt personen 
genomgår behandlingen. Vi uppnår betyget 9.1 enligt de landsomfattande kvalitetsundersökningar 
vi genomgår två gånger per år. 
 
Vårt engagemang uppnår vi genom att vi som arbetar på Avstampet HVB och Avstampet 
öppenvård är människor med stort hjärta samt medkänsla för klienterna. Vi är ett litet 
behandlingsalternativ som ej har för avsikt att konkurrera med stora behandlingshem. 
 
Vi är en liten arbetsgrupp som håller ihop. Utöver att leverera bästa möjliga behandling, vill vi även 
vara en attraktiv arbetsplats. Detta når vi genom att vara öppenhjärtiga med varandra, vi har en 
rak och öppen kommunikation där vi lyfter tillgångar och brister så snart vi upptäcker dessa. 
 
Vår ödmjukhet ligger i att vi ser och lyssnar till individen, vi är medvetna om våra styrkor och våra 
utvecklingsområden, vi arbetar ständigt för att stärka och utveckla dessa både personligt och i 
arbetsgruppen. 
 
Vem är du? 
 
Är du en person som brinner för ditt kall att hjälpa människor tillfriskna från en dödlig sjukdom, du 
ska kunna sätta gränser på ett ödmjukt och kärleksfullt vis för både din och klienternas skull? 
Är du en person som gillar att vara i ständig utveckling som inte är rädd för att hugga i och 
arbeta? 
Är du en person med hög förmåga till introspektion och har tydlig integritet?  
 
Trivs du med att arbeta i grupp med eget ansvarstagande, med en initiativförmåga att utföra 
arbetsuppgifter som behöver göras, med motton som ”Det kan aldrig bli fel bara annorlunda” 
samt ”Det är bättre att göra något än att inte göra någonting alls”? 
 
Ser du möjligheter i situationer, du är rak, tydlig och ärlig utan att linda in ord och mening i din 
kommunikation med kollegor, klienter och arbetsledningen? 
 
Är detta du? Skicka i så fall ditt CV och ett personligt brev till Staffan Renlund: 
staffan@avstampet.se om du vill bli en del av vårt framgångsteam. 
 


