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Erfarenhet och 
kunskap

Nu finns Pensionärspoolen i Blekinge och 
ansvarig är Anders Hedfors. 

– Nu söker vi pensionärer som är 
sugna på att vara aktiva och dela med 
sig av sina tidigare erfarenheter  och sin  
kompetens. Vi vänder oss inte bara till 
privatpersoner utan även företag kan  
anlita oss. Tjänsterna är extra prisvärda 
då kunderna kan göra avdrag för rut-och 
rotavdrag. 

För att skapa trygghet har du som 
anlitar Pensionärspoolen alltid möjlighet 
att träffa den person som anlitas med ett 
personligt möte om uppdraget ska utföras 
till exempel i ditt hem. Goda relationer 
är viktiga för att samtliga ska känna sig  
nöjda med uppdraget. 

PENSIONÄRSPOOLEN erbjuder attraktiv 
personaluthyrning som löser utmaningar 
inom en rad olika områden, både för  
privata kunder, företag och inom den  
offentliga sektorn. För privatpersoner 
erbjuder de flera tjänster som underlättar 
i din vardag och hjälper dig att få loss 
både tid och energi till annat. Är du en 
av dem som vill och behöver hjälp med 
något eller vill du tjäna lite extra och dela 
med dig av din erfarenhet och kunskap, 
tveka inte att kontakta Anders Hedfors 
på Pensionärspoolen. 
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Behöver du hjälp hemma? Behöver huset målas invändigt eller utvändigt?  
Du kanske behöver hjälp i trädgården med trädbeskärning och så småningom gräs-
klippning och att rensa rabatterna?

Claes Olausson distriktsansvarig Göteborg med Anders Hedfors 
som startar upp Pensionärspoolen i Blekinge.

Anders Hedfors, Telefon: 0708-261670
Epost: karlskrona@pensionarspoolen.se
www.karlskrona.pensionarspoolen.se

NU FINNS 
PENSIONÄRS

POOLEN 
I BLEKINGE

Vi söker jobbsugna pensionärer 
i Blekinge!

Vill du fortsätta vara aktiv? 
Vill du öka ditt sociala kontaktnät? 

Vill du tjäna extra pengar? 
Då är du välkommen att börja jobba hos oss. 

Vi ser gärna att du är med och bidrar med 
dina erfarenheter. 

Kontakta oss via vår hemsida, 
e-post eller telefon.

Exempel på vanliga uppdrag:
Snöskottning • Städning • Veckohandla 

Barnpassning • Läxläsning 
Social Service • Bilskötsel • Datahjälp 

Trädgårdsjobb • Hantverkshjälp 
Adminstration • Transport 

Är du intresserad av våra tjänster?
För privatpersoner erbjuder vi flera tjänster 
som underlättar vardagen och hjälper till 
att få loss både tid och energi till annat. 

Pensionärspoolen erbjuder också 
företagsbemanning inom en rad olika områden.

Följ oss gärna på sociala medier

Kom och träffa oss på Wachtmeister Galleria lördag 9 mars kl. 10-16

Anders Hedfors är redo för nya utmaningar.


