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Det personlige valg
Alle borgere med en BPA-ordning har mulighed for
at overdrage deres arbejdsgiveransvar til en privat
virksomhed som Olivia Danmark.

Det lille ekstra
Hos Olivia Danmark er borgeren altid tilknyttet en
fast rådgiver. Vi yder personlig assistance, råd og
vejledning til borgeren, hvis det bliver nødvendigt.

Det betyder, at mens borgeren som arbejdsleder
håndterer hverdagen med sine hjælpere, så
sørger vi for at alle de administrative og juridiske
ting er i orden, herunder ansættelseskontrakter,
lønudbetaling, sygedagpenge, pension, forsikringer
mm.

Derudover tilbyder vi
• Assistance til job-annoncering
• Telefonisk support fra den tilknyttede rådgiver
•B
 PA-Guide, som indeholder diverse skabeloner
til MUS-samtaler, p-møder mm.

Fleksible administrative løsninger

Integreret IT-løsning

Hos Olivia Danmark har vi et stort kendskab til
kommunernes forskellige krav og ønsker. En
af vores væsentlige styrker er vores fleksible
administrative løsninger, der gør det muligt at
tilgodese alles behov.

Vi tilbyder et specielt udviklet IT-system, der
gør det nemt og overskueligt at lave vagtplaner,
indberette vagtplaner, oprette hjælpere og udregne
hjælpernes løn på baggrund af vagtplanen med
vores løn-simulering. Vi hjælper også med at skabe
overblik over de bevilgede timer baseret på de
indberettede vagtplaner.

Det betyder at vi kan håndtere den enkelte
kommunes behov for gennemsigtighed, krav til løn
og pensionshåndtering samt bevillingsoverblik og
kan med kort varsel starte
en ny BPA-ordning op.

For hjælperne tilbyder vi et IT-univers, hvor de
har adgang til deres personlige informationer,
såsom lønsedler, vagtplaner, kontrakter mm.
Vi ønsker at både borgerne og hjælperne skal
opleve, at det er nemt, trygt og sikkert at overgive
arbejdsgiveransvaret til os.

Vil du vide mere?
Hvis du har lyst til at høre mere om
en BPA-ordning hos Olivia Danmark, er
du meget velkommen til at kontakte os på
telefon eller mail.

Læs mere på
www.oliviadanmark.dk

Vi kommer også gerne forbi på et uforplig-

Skriv til
Info@oliviadanmark.dk

tende besøg og fortæller mere. Læs mere
om os på vores hjemmeside.

Ring: 88887171

Vi vil gøre det bedre

