MG-V VIRKSOMHEDSPROFIL
MG-V er et 100 % dansk ejet vikarbureau inden for social- og sundhedssektoren, som beskæftiger sig med dag-til-dag vikarer, rekruttering samt specialiserede teamopgaver ved borgere i
eget hjem.
MG-V er en flad organisation, hvor alle er lige, og ledes til dagligt af direktør Mona Gehrt, som
har 13 års erfaring fra branchen.
MG-V har hovedsæde i Aarhus men er ellers et landsdækkende foretagende.
MG-V har åbent alle dage fra 6.00-24.00 hele året rundt. Dertil skal siges, at det elektroniske
bestillingssystem har åbent hele døgnet alle dage om året.
MG-V´s interne medarbejdere, som alle er sundhedsfaglige eller socialfaglige, har et indgående kendskab til branchen via egne erfaringer og kyndig oplæring. Det gør, at vi altid har
”fingeren på pulsen” med markedet. Der lægges stor vægt på en altid god tone, og et serviceminded individ, der står på spring for ar hjælpe kunden. Hertil kommer, at vi arbejder hårdt
for at have glade og fagligt kompetente medarbejdere, idet medarbejderpleje og kompetenceudvikling er højt prioriteret.
MG-V beskæftiger følgende faggrupper:
• Sygeplejersker
• Sygeplejestuderende
• Sosu-assistenter
• Plejehjemsassistenter
• Plejere
• Sygehjælpere
• Sosu-hjælpere
• Hjemmehjælpere
• Pædagoger
• Omsorgsmedhjælpere/pædagogmedhjælpere/ufaglærte
Om vores vikarer og medarbejdere på teams ved borgere i eget hjem:
• Er ansat ved personlig samtale
• Har dokumenteret deres faglighed og kompetencer
• Vi indhenter reference fra tidligere arbejdsplads på vores vikarer
• Har fremlagt ren straffeattest
• Vi indhenter også børneattest på samtlige vikarer
• Har underskrevet erklæring om tavshedspligt
• Får tilbudt kurser løbende så de altid besidder nyeste viden og teknikker
• At der foreligger autorisation
• Underskrevet ansættelsesbevis

MG-V VIRKSOMHEDSPROFIL - Fortsat
Ved ansættelse af vores vikarer lægger vi i øvrigt vægt på:
• At der holdes et fagligt højt niveau
• At de anerkender, at det kræver en særlig mødestabilitet og fleksibilitet at være vikar
• At de kender deres kompetencer og interesserer sig for sin løbende kompetenceudvikling
• At omgangstonen er respektfuld
• At de er forberedt på en travl arbejdsplads
• At vikaren møder omklædt til tiden
• At vikaren bibringer arbejdspladsen selvstændigt initiativ
• At vikaren behersker dansk skrift og tale
• At vikaren udviser respekt for den enkelte arbejdsplads, deres udstyr samt kollegaer
Elektronisk bestillingssystem:
MG-V tilbyder et elektronisk bestillingssystem, som sikrer en lynhurtig behandling. Vi ved,
hvor vigtigt det er for kunden at få et hurtigt svar, derfor har det elektroniske bestillingssystem
mulighed for at besætte kundens bestillinger på under 1 minut.
Kunden kan via eget login:
• Oprette vagter
• Få oversigt over bestilte vagter – om de er bookede eller stadig står åbne
• Oversigt over annullerede vagter (både besatte og ubesatte)
• Mulighed for selv at annullere ubesatte vagter
• Foretage statistiske udtræk
Hos MG-V lægger vi stor vægt på det elektronisk bestillingssystem. Det gør vi, fordi vi respekterer alles behov, og med systemet kan vi indfri langt flere ønsker, end det i praksis er muligt
med traditionel booking.
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