Daglig verksamhet med hundar

hunddagis med det där lilla extra.

Det är vår uppgift att hjälpa dig ha en så bra tid på
Hundstund som möjligt. Därför anpassar vi hela vår
verksamhet så att du trivs och mår bra.
När vi stöttar dig i ditt arbete är vi lugna och snälla,
vi blir aldrig arga och vi skäller aldrig på dig, och
skulle något gå fel så hjälper vi dig hitta en lösning.

Hos oss på Hundstund får du som hundskötare:

Kvalitetsarbete

Verksamhetsbeskrivning
På Hundstund driver du tillsammans med
professionell personal ett hunddagis. Tillsammans
ger ditt och vårt intresse för hundar dem ett



En egen hund som du tar hand om och sköter
om.



Lära dig mer om hundar och vad de tycker om
och behöver.



Stöd av vår duktiga personal när det behövs.



En rolig och utmanande arbetsdag.

Varje dag gör vi många saker tillsammans, bland
annat:


Går ut på promenad och rastar hundarna i den
takt som passar dig.



Myser och tar det lugnt med hundarna.



Lär hundarna trick och busar med dem på vår
inomhusbana.



Diskuterar spännande ämnen som har med
vuxenlivet att göra.

Tilläggstjänster
Vår förvaltningsjurist kan hjälpa dig med dina
myndighetsärenden.

Personal & kompetens
Vi som arbetar på Hundstund tillsammans med dig
delar ditt intresse för hundar.

Kävlinge kommun
046-73 90 00 • kontakt@kavlinge.se • www.kavlinge.se

Vårt kvalitetssystem bygger på öppenhet och
transparens. Vi känner oss trygga i vårt arbete som
baseras på vår gedigna värdegrund. På Hundstund
står brukaren i centrum och vi arbetar särskilt med
att skapa reellt brukarinflytande.

Synpunkter & klagomål
Tala i första hand med personalen eller
föreståndaren för Hundstund. Du kan också vända
dig till Kävlinge kommun, Åsikt Kävlinge.
Fakta
Brokamp Gruppen EF äger och driver
verksamheten Hundstund genom Brokamp
Development EF, 769627-9871
Kontakt
Föreståndare för Hundstund, Max Elmgren
0708 44 49 13
max.elmgren@hundstund.com
Postadress
Åldermansgatan 2, 227 64 Lund
Telefon
0708 44 60 01
E-postadress
info@hundstund.com
Hemsida
www.hundstund.com
Organisationsform
Privatägt

