Presentation av utföraren

Företagsnamn:

Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening (MKEF)

Telefon:

0470-276 00

E-post:

info@mkef.se

Hemsida:

www.mkef.se

Information om utföraren
Mångkulturell Kunskap Ekonomisk Förening, benämns nedan som MKEF, bildades våren
2007.
Syftet med MKEF är att människor som är i behov av sysselsättning skall erbjudas
möjlighet till arbete efter sin kompetens. Människor som vill, kan och har kompetens ges
via MKEF möjlighet att nyttja sin arbetsförmåga på rätt arbete.
MKEF:s syfte är även att erbjuda våra kunder som är privatpersoner, myndigheter och
organisationer service av hög kvalitet.
MKEF:s verksamheter består idag av följande:
•

Hushållsnära tjänster som är vår huvudverksamhet.

•

Hemtjänst i service – Växjö kommun och Älmhults kommun

•

MKEF är godkänd av Socialstyrelsen som assistansanordnare sedan hösten 2011.

•

Att hjälpa små och medelstora företag samt föreningar och andra organisationer
med bokföring, redovisning, skattedeklarationer och dylikt samt kontors- och
lokalstädning.

Alla insatser genomförs på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt utifrån befintliga lagar och
regler. För oss är det viktigt att våra kunder medverkar i hur vi utför tjänsterna. Vi är
mycket lyhörda för våra kunders önskemål.
Styrelseledamöterna består av fem personer som har lång erfarenhet från arbete med
människor i utsatt situation, ideellt ledarskap och socialt arbete där individer står i centrum.
Med ledamöternas erfarenheter från olika infallsvinklar kan MKEF:s verksamheten ledas
på ett medvetet, strukturerat sätt och med professionellt ledarskap. MKEF har idag över
55 anställda som arbetar med företagets olika verksamhetsområden.
All MKEF:s personal har arbetskläder med synlig MKEF-logotyp. Personalen bär även
namnbricka med foto på synlig plats.

Kontaktperson: personalchef på MKEF är Suzana Rovcain
Tel. 0470-34 71 00 mobil 0766-29 98 20
Suzana har en universitetsutbildning med inriktning som specialpedagog. Under de
senaste 6 åren har Suzana arbetat som personalchef på MKEF och tidigare arbetade hon
som projektledare med olika projekt inom Handikapprörelsens Idé- & KunskapsCentrum.
MKEF är en mångkulturell ekonomisk förening med anställda som pratar över 17 språk
och representerar lika många språk. MKEF:s huvud mål är att matcha rätt anställd med
rätt servicetagare för att säkra kvalitén. Servicetagare skall uppleva kontinuitet och känna
trygghet och veta vem som kommer in i dennes hem.
MKEF:s planer vid beviljande som utförare för serviceinsatser inom hemtjänst är att vid
anställning rekrytera medarbetare som är invånare i Värnamo kommun. MKEF kommer att
lägga fokus på personer som saknar arbete men som har kompetens för att arbeta inom
service. Varje medarbetare skall introduceras och internutbildas för att säkerställa kvalitén
av utförandet av serviceinsatserna.
Språkkunskaper: Svenska, spanska, albanska, bosniska, kroatiska, serbiska, arabiska,
tigrinja, persiska, dari, krmanji, surani, somaliska och teckenspråk m.fl.

Insatser som utförs, geografiskt område etc.
Följande serviceinsatser utförs:
• Städning
• Inköp/övriga ärenden
• Tvätt/klädvård
• Ledsagning
• Avlösning
Insatserna utförs i Rydaholm med omnejd och i Värnamo tätort mellan kl. 07.00 och 18.00.

Tilläggstjänster
Du kan utöver serviceinsatsen köpa tilläggstjänster som komplement.
• Storstädning
• Flyttstädning
• Fönsterputsning
• Veckostädning
• Tillsyn
• Trädgårdstjänster
• Snöskottning
Vid köp av tilläggstjänster får kunder direkt skatteavdrag på 50 %.

