
Bianca Yousef 
Gymnasielärare

Shabnam Alishah & 
Simon Andersson
Socialsekreterare 

Att vara gymnasielärare innebär att få 
dela det jag brinner för med ungdomar som 
befinner sig i startgropen till vuxen
livet. Den perioden är häftig att få ta 
del av. De utvecklar sina åsikter och att 
som lärare få vara med och forma den 
personlighet som sedan kommer att 
vara ett viktigt kugghjul i vårt framtida 
samhälle, känns meningsfullt.

Vi arbetar med att hjälpa personer 
som missbrukar och är beroende 
av alkohol eller narkotika. Det 
känns väldigt meningsfullt att 
genom olika typer av åtgärder 
kunna stötta utsatta personer att 
hitta andra sätt att leva sina liv. 
Att kunna se förändringen hos 
de personer vi stöttar är också 
otroligt inspirerande.

Upplands Väsby kommun erbjuder viktiga jobb  
som gör människors vardag bättre och lättare. 
Här hittar du jobb inom förskola och skola,  
äldreomsorg, fritidsgårdar, kultur, idrott, miljö,  
gator och vägar. 

 100 OLIKA YRKEN 
ATT VÄLJA MELLAN

Ronja Krische, 
Projektledare inom miljöutveckling
Just nu leder jag arbetet med att ta hand 
om en stor miljöförorening som hittats 
i kommunen. Det innebär kontakt med 
bland annat kommuninvånare, politiker 
och konsulter. Jag ser till att vi jobbar  
i linje med projektmålen och håller oss 
inom given budget. Jag utvecklas och  
får vara med och göra skillnad!
 

Det här erbjuder vi
• Spännande jobb som är viktiga för  

kommunens invånare
• Yrken inom många flera olika områden
• Goda möjligheter att utvecklas i jobbet
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UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

YRKEN 
Vill du jobba på Upplands Väsby kommun finns ungefär 
100 olika yrken att välja bland. Idag arbetar ca 1 400 
personer hos oss. 

FRAMTIDA JOBB HOS OSS 
Vi har medarbetare inom många olika yrken. Du kan 
bland annat jobba med vård och omsorg om äldre och 
personer med funktionsnedsättning, vara lärare eller 
förskollärare, jobba på bibliotek eller fritidsgård. Du 
kanske hellre vill jobba med att planera hur staden ska 
se ut i framtiden? Det kan du också göra hos oss. 

UTBILDNINGSVÄGAR 
Upplands Väsby växer fortare än på många år och vi 
kommer att behöva anställa nya medarbetare inom 
många olika områden framöver. För att jobba hos oss 
ser vi gärna att du har utbildning inom vård, pedagogik, 
kultur, samhällsvetenskap eller teknik. 

BESÖK OSS PÅ 
www.upplandsvasby.se/ledigajobb 
Här hittar du de jobb som finns att söka hos oss.

ADRESS

Upplands Väsby kommun
194 80 UPPLANDS VÄSBY

Telefon: 08-590 970 00

Webbplats: www.upplandsvasby.se


