OptimalAssistanse
et friskt valg – en nøkkel til frihet
OptimalAssistanse ønsker å gi deg en bedre og mer personlig BPA-opplevelse.
Du vet best i ditt liv. Hos oss er dine
ønsker og prioriteringer det aller
viktigste. Uansett om BPA er nytt
for deg, eller om du allerede har
lang erfaring som arbeidsleder, vil
OptimalAssistanse legge til rette for
at du kan gjøre livet ditt enklere og
bedre fremover.
Vår intensjon er å støtte opp om
din frihet til å gjøre egne valg.
Vi skreddersyr din BPA-løsning, så
mulighetene i ordningen blir best
mulig utnyttet for deg, med dine
unike prioriteringer og aktiviteter.
Hos oss møter du dyktige og
dedikerte medarbeidere, med mye
erfaring og kunnskap om BPA.
Vårt mål er å yte deg den beste rådgiving og service du kan få. Vi har personlig oppfølging av
både arbeidsledere og assistenter, og er lett tilgjengelig ved alle typer behov og spørsmål.
Dette kan du forvente av oss
 Et friskt fokus, forankret i verdiene til Independent Living-bevegelsen
 Seriøse, kompetente og vennlige medarbeidere
 Personlig tilrettelegging og oppfølging på alle områder
 Utgiftsdekning for arbeidsleder (drift, administrasjon, velferd)
 Opplæring og kurs for arbeidsledere
 Tilgang til skreddersydde digitale BPA-verktøy
 Tilgjengelighet på telefon og e-post hver dag kl. 8-24 (10-24 i helgene)
Vi vet at arbeidsledere ønsker å ivareta sine assistenter på best mulig vis. Både du og dine
ansatte kan være trygge på at OptimalAssistanse tilbyr svært gode betingelser og vilkår:






Individuell lønnsplassering. Tillegg for kveld/natt, helg og helligdag. Arbeidsleder har i tillegg en egen
ramme til fordeling, og har innflytelse på assistentens grunnlønn.
3,5 % innskuddsbasert OTP - innslag allerede ved 15 % stilling, ansiennitetsstige, forsikringsordninger,
bedriftshelsetjeneste, og god rabatt på treningssenter.
Digital timeregistrering spesialdesignet for BPA
ABC-håndbøker for personlige assistenter og arbeidsledere

OptimalAssistanse er tjenestegodkjent i 27 kommuner, og har over 200
ansatte. Besøk oss på www.optimalassistanse.no for å lære mer om oss.
Kontakt oss på tlf: 69 12 96 00 eller mail: post@optimalassistanse.no

