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ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 500 personer.

YRKEN INOM KOMMUNEN 
Inom en kommun finns väldigt många olika yrken inom
bland annat utbildning, omsorg, teknisk verksamhet
och administration.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Sjuksköterska, socialsekreterare, driftstekniker, lärare,
fritidspedagog, förskollärare, kurator, civilingenjör,
projektledare, processledare.

UTBILDNINGSVÄGAR
Varierar beroende på yrke.

KONTAKT
info@norsjo.se

ADRESS

Norsjö kommun
Storgatan 67 
935 81 NORSJÖ

Telefon: 0918-140 00 
E-post: info@norsjo.se

Webbplats: www.norsjo.se

NORSJÖ KOMMUN

RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

Gott om utrymme för både 
arbetstid och kvalitetstid

Att bo och leva i Norsjöbygden ger dig möjligheten att ha ett spännande och utvecklande 
arbete samtidigt som du har tid över till familj, vänner och intressen. Här får du helt enkelt 
mer var•dags•tid.  

ATT ARBETA I NORSJÖBYGDEN
Norsjöbygden är en trygg och levande bygd med behov av fler medborgare och företag. Vi 
behöver därför vara attraktiva för de som vill starta företag eller flytta hit. Vi hoppas att fler ska 
ta chansen att kunna bo och leva i en bygd som är bäst varje dag. 

Inom 3-10 år kommer Norsjö kommun att behöva anställa bland annat sjuksköterskor, 
socialsekreterare, driftstekniker, lärare, fritidspedagoger, förskollärare, kuratorer, civilingenjörer, 
projektledare, processledare. 

De företag som finns i kommunen är också i behov av att anställa. Många tror att det är brist på 
arbete i inlandet, men det är precis tvärtom. Vi behöver er. 

Välkommen till Norsjöbygden och världens bästa vardag!
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NORSJÖ KOMMUN

”Den mesta tiden är 
vardag och jag tycker man 
får mer vardag på en sån 
här plats.”

Åsa Harnesk, idrottslärare
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