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Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare
med cirka 9 500 anställda. Hos oss är möjligheterna till
ett spännande och utvecklande arbete många!
Arbetsglädje och engagemang
När upplever du arbetsglädje? Förmodligen när du känner att du
gör skillnad. När du får uppskattning och förutsättningar för ett
utvecklande och sunt arbetsliv. Precis det här strävar vi efter på
våra arbetsplatser inom Region Örebro län.
Vi mäter hur nöjda och engagerade våra medarbetare är via
medarbetarenkäter. Den senaste mätningen visar på medarbetarnas starka engagemang och höga förtroende för närmaste chef.
Goda utvecklingsmöjligheter och ett bra samarbete på arbetsplatsen är också framträdande i den senaste mätningen.
Hållbarhetsarbetet är viktigt för oss
Inom Region Örebro län bedriver vi ett ambitiöst arbete, där
medarbetare aktivt är med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Som exempel kan nämnas att på de allra flesta
arbetsplatser finns lånecyklar som du kan använda till din
tjänsteresa – en vinst för både hälsa och miljö.
I våra personalresturanger kan du köpa din lunch med gott
samvete då andelen ekologiska livsmedel är närmare 50 procent,
vilket gör oss till ett av de bästa landstingen/regionerna i landet.
På våra menyer visas också klimatpåverkan för varje rätt, vilket
gör det möjligt att göra ett aktivt miljöval.
Hos oss är det självklart att arbeta för jämlika och jämställda
arbetsplatser och se hela människan utifrån individens behov.
Livet är inte bara arbete – om arbetstid, semester
och föräldraledighet
Som medarbetare inom Region Örebro län vill vi som arbetsgivare
att du på bästa sätt ska kunna förena arbetet med ditt övriga liv.
Flexibel arbetstid
Vi tillämpar flexibel arbetstid för de flesta av våra medarbetare.
Du har möjlighet att själv styra din arbetstid, men självklart
utifrån verksamhetens behov och krav.
Semester
Region Örebro län erbjuder generösa semestervillkor. Alla
medarbetare hos oss har minst 25 semesterdagar. Det året du
fyller 40 år får du 31 dagar och vid 50 år får du 32 semesterdagar. Som nyanställd får du betald semester redan första året.
Föräldraledighet
Är du ledig med föräldrapenning kan du få ett föräldrapenningstillägg motsvarande 10 procent av lönebortfallet under en period
av ledigheten.
Din hälsa är betydelsefull – om friskvård
och sjukersättning
Friskvård
Hos oss får du ett friskvårdsbidrag varje år. Du har också
tillgång till de träningslokaler som finns inom Region Örebro
län, till exempel ”Lyftet” på Universitetssjukhuset Örebro.
Våra arbetsplatser är rökfria och vi erbjuder stöd och bidrag till
tobaksavvänjning.

Sjukvård
Du har subventionerad läkarvård och annan sjukvårdande
behandling hos oss. Det innebär bland annat att du kan få
tillbaka kostnaden för läkarbesök.
Sjuklön
Om du blir sjuk betalar vi sjuklön de första 14 kalenderdagarna.
Om du är sjuk längre än så kompenserar vi med 10 procent av
lönebortfallet upp till 90 dagars sjukdom.
Företagshälsovård
Vår företagshälsovård erbjuder stöd i frågor kring arbetsmiljö
och hälsa.
Trygghet – om försäkringar och pension
Försäkringar
Alla medarbetare omfattas av AFA:s försäkringar vid sjukdom
och arbetsskada. Dessutom har alla medarbetare KPA:s tjänstegrupplivförsäkring vid dödsfall.
Pension
Alla medarbetare omfattas av pensionsavtalen KAP-KL
alternativt AKAP-KL. Det innebär att vi avsätter 4,5 procent
av din årslön till en pensionsavgift. Du väljer själv var du vill
placera delar av din pension.
Pensionsväxling
Genom en frivillig pensionsavsättning kan du påverka din
framtida pension. För dig som tjänar 39 000 kr eller mer per
månad kan detta vara fördelaktigt.
Du gör skillnad
Genom dialog och delaktighet i vardagen, i medarbetarsamtal,
på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper tas dina idéer
tillvara. Tillsammans med dig som medarbetare och genom
samverkan med våra fackliga organisationer utvecklar vi vår
verksamhet.
Vi satsar på kompetensutveckling
Våra invånares krav på effektivitet och service förutsätter att
våra verksamheter ständigt utvecklas och förbättras. Vi ger våra
medarbetare en bra introduktion och möjlighet till lärande och
kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Inom vissa yrkesområden kan du få betald vidareutbildning. För våra chefer
erbjuder vi en gedigen chefsutbildning i flera steg.
Fritidsaktiviteter via våra föreningar
Idrottsföreningar
Som medlem i Region Örebro läns olika idrottsföreningar får du
erbjudanden och rabatter till friskvårdsaktiviteter.
Konstföreningen RegArt
Som medlem i Region Örebro läns konstförening RegArt får du
erbjudanden och rabatter till olika konstaktiviteter.

