Leverandørinformasjon
Firmanavn:
HAV A/S ble etablert i januar 2004 og har siden starten hatt en spennende og god utvikling. Firmaet ble etablert
for å dekke inn behov for BPA-brukere. HAV har over tid bygget god kompetanse og rammeverk for
virksomheten.
Visjon og verdier
Habilitet – Ansvar – Velvære (HAV) sin visjon er ” folk for frihet”. Alle bedriftens ressurser skal innrettes mot
denne visjon. Vi skal forstå og håndtere de utfordringer den enkelte bruker representerer, uansett adferd og
uttrykksmåte, ha klare holdninger for hva som går an og hva som ikke går an og trygge og innsiktsfulle
assistenter som klarer den utfordringen det ligger i å være på jobb ”i en annen manns bolig”.
Erfaring med BPA
HAV har siden oppstarten i 2004 samarbeidet spesielt godt med Oslo kommune, og utfører/utført oppdrag i
andre kommuner, har hatt kontinuerlig BPA oppdrag siden oppstarten. HAV har en klar målsetning om å være
en liten aktør i markedet, hvor alle våre tjenestemottakere/arbeidsledere er nøkkelkunder.
Antall ansatte innen BPA
HAV har ca 50 (BPA) assistenter i Oslo som er tilknyttet til oss. HAV har en klar strategi om å ansette BPAassistenter etter behov. Vi har ca 300 potensielle assistenter over helle Norge som følger oss på
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002138814972 bli venn med oss du også.
Dette kan du forvente av oss
HAV har en klar strategi om at våre arbeidsledere skal være våre ambassadører, ved å levere mer enn
arbeidsleder forventer. Denne strategien lykkes vi ved å jobbe bevisst med denne målsetningen hver eneste dag.,
Det er beskrevet detaljert i HAV sin bedriftshåndbok hvordan vi operasjonelt skal nå målsettingen.
at igjennom vår engasjement gjøre alle våre arbeidsledere til våre ambassadører, ved å levere mer enn
arbeidslederen forventer. Denne strategien lykkes vi ved å jobbe bevisst med denne målsetningen hver eneste
dag. Den operasjonelle måte å nå våre mål på, er beskrevet detaljert i HAV bedriftshåndbok.
Lønns- og arbeidsvilkår for assistenter:
Grunnlønn per time:
Dagtid
Tillegg per time:
Kveld/natt
Lørdag/søndags
Helligdag
Overtid
Alderstillegg
Alderstillegg

30-39 år
Over 40 år

kr 8,00
kr 19,00

kr 151,00
kr 60,40
kr 37,75
kr 201,33
kr 60,40

Ansiennitetstillegg etter 3 år 4%
Ansiennitetstillegg etter 6 år 8%
Ansiennitetstillegg etter 9 år 12%
Ansiennitetstillegg etter 12 år 16%

Alderstillegg

Over 50 år

kr 22,00

- Pensjon
HAV følger lovpålagt OTP ordning
- Forsikring
HAV er forsikret innenfor de krav Konsesjonsgiver krever
- Annet
1. HAV refunderer driftstillegg mot leverte kvitteringer.
Tilleggstjenester
HAV jobber kontinuerlig med å imøtekomme de spesifikke behov arbeidsleder måtte ha. Praktiske eksempel er
at arbeidsleder kjøper ekstra tid for å kunne fullføre ferie, vedtak ikke dekker.
Beliggenhet Oslo
Postadresse
HAV A/S Postboks 91 Grefsen 0409 Oslo
Besøksadresse
HAV A/S Storgata 38 0182 Oslo
Tlf:
45 22 22 88
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92 17 70 81
hav@havas.no
www.havas.no
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