
Rörelseambassadör för människor med 
omsorgsbehov
Alltför många människor sitter och gör ingenting. Det är både skadligt och beklagligt. Som deras 
Rörelseambassadör kommer du med hjälp av Joyvest se till att omvandla passivitet till mer meningsfullhet. 

Människans reaktion på favoritmusik är bestående: minnen lyser upp, känslor som glädje kommer fram och 
kroppen svarar med rörelse. Joyvest stimulerar till rörelse genom sin användarvänliga funktion: rörelse 
aktiverar musiken. Stillhet pausar den. 

Omsorgen utvecklas nu snabbt, men det behöver att gå snabbare. Vill du, tillsammans med oss, bidra till detta? 

       Ansök genom att skicka ett CV och personligt brev till isak.unfors@joyvest.me.  Intervjuer görs löpande.
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Vad gör en RÖRELSEAMBASSADÖR?

❏ Som Rörelseambassadör för människor med omsorgsbehov möter du nya och befintliga kunder.
❏ Det handlar både om att demonstrera värdet av Joyvest såväl som att anpassa för, och ibland utveckla, 

arbetssättet hos kund. Samla och bygg erfarenheter - det här är både försäljning och kundstöd.
❏ Du kommer att besöka och demonstrera värdet av Joyvest hos kunder såsom äldre-/demens-/grupp-/ 

LSS-boenden och dagverksamheter,  men också på t.ex. mässor och föreläsningar. 
❏ Initialt kommer ditt fokus att vara demensboenden, men efterhand låter vi det på ett naturligt sätt växa in i 

andra omsorgsgrupper.
❏ Du kommer både att jobba i befintliga nätverk, men också se till att växa nätverket genom nya kontakter 

och samarbeten du skapar.
❏ Tjänsten kommer att innebära resande inom Sverige. Primärt över dagen, men vid behov kan övernattning 

förekomma.

Tjänsten är på heltid och utöver fast lön tillkommer en resultatbaserad kompensation.

Vem är DU?

Det ser vi fram emot att lära känna, men vi tror att…

❏ du sannolikt är, eller har varit enhetschef, fysio-/arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, 
aktivitetsansvarig,  och/eller teknikombud inom vård & omsorg

❏ du ser på sälj som ett sätt att göra kunden en tjänst
❏ du bor i Göteborg eller Stockholm med omnejd

Känner du dig inte träffad av dessa punkter välkomnar vi nyfiket din ansökan ändå. En härlig initiativtagare tror 
vi nämligen också att du är! 

Det är ett plus om du redan har säljerfarenheter. Körkort är ett krav.
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Joyvest är ett startup-bolag som existerar för att hjälpa människor med omsorgsbehov till rörelse med stimulans av favoritmusik. Vi blev till i 
början av 2018, men fröna till Joyvest såddes tidigare än så. Mellan åren 2016-2017 grodde tankarna om en lösning som kunde hjälpa till att 
skapa rörelse och glädje för människor där rörelse inte är en naturlig del av livet. Joyvest är baserat på verkliga upplevelser från ett 
demensboende i Göteborg och inspirerat av musikterapi. 

Joyvest är för människor med omsorgsbehov både i hemmet eller på särskilda boendeformer som grupp-, demens-, omvårdnads-, korttids-, och 
LSS-boenden eller dagverksamhet. 

Som ett alumniföretag till Sahlgrenska Science Parks inkubator har vi också vårt kontor beläget i deras lokaler på Medicinareberget i Göteborg. 

Sökes: 

Joyvest AB, 559059-5418, Medicianaregatan 8a, 413 90 Göteborg, hello@joyvest.me, 073 768 10 70
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