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Keep calm and sök jobb i Haparanda
Vill du vara med och göra skillnad, på
riktigt? Då ska du söka jobb hos oss på
Haparanda stad.
Varje dag arbetar vi med att utbilda den
yngre generationen, hjälpa de äldre och
de svaga i samhället, hålla gator rena och
fina, få turister att upptäcka regionen, se
till att det finns vatten i kranen och mer
därtill. Det är inte alla arbetsplatser som
erbjuder dig att kunna jobba med någonting som engagerar och påverkar alla men det gör vi.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 900 personer
YRKEN INOM KOMMUNEN
Rektorer, grundskole- och gymnasielärare, fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare, ekonomibiträden,
områdeschefer, enhetschefer, handläggare/assistenter,
sjuksköterskor, undersköterskor, socionomer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, personliga assistenter,
arbetsledare, ingenjörer, miljöinspektörer, maskinister,
vaktmästare, lokalvårdare, tekniker, byggnadsinspektörer,
räddningspersonal, kostpersonal, avdelningschefer,
ekonomer, personal- och lönehandläggare, telefonister,
assistenter, IT-personal med mera.

I Haparanda är allting nära

Vi ser fram emot att få just dig som arbetskamrat. Hos oss är det din utveckling
och dina idéer som gör att vi kan fortsätta färden mot att bli Sveriges bästa
kommun.

Glöm trängsel,
bilköer och stress

Välkommen att söka jobb i Haparanda!

Med en cykel tar du dig till ridhuset,
fotbollsplanen, badplatsen, skidspåren,
affären, skolan, jobbet och till och med
Finland på mindre än 10 minuter.

Här får du mer tid över efter jobbet. När
storstadsborna kommer hem och ska laga mat har vi redan ätit, druckit kaffe och
påbörjat kvällsmyset.

UTBILDNINGSVÄGAR
Teoretisk eller yrkesinriktad gymnasieutbildning, universitets- eller högskoleutbildning, Komvux, eller folkhögskola med kvalificerad yrkesutbildning.

ADRESS

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Inom de närmaste åren kommer drygt 150 av våra anställda att pensioneras. Därför finns det ett stort behov
av nyrekrytering inom flera olika yrkesområden, exempelvis omsorg och skola.

Besök:
Telefon:

KONTAKT
HR-chef Niclas Asplund tfn 0922-260 00
niclas.asplund@haparanda.se

Haparanda stad
953 85 HAPARANDA
Torget 9
0922-260 00

Webbplats: www.haparanda.se

