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I Vara finns det 
goda livet, hos oss 
är alla välkomna. 

Vi bygger för 
framtiden!

JOBBA I VARA KOMMUN
Vara kommun ligger på den bördiga västgötaslätten. 
Närheten till E20 och goda tågförbindelser gör det lätt för 
dig att pendla till oss. Kommunen har närmare 1400 
anställda, vilket gör oss till den största enskilda arbets-
givaren i vår kommun. 

Du hittar våra lediga tjänster på www.vara.se/ledigajobb

Bemanningsenheten Jessica Larsson 0512-31008 och 
Marita Wilhelmsson 0512-31057

I Vara finns kanske ditt nya drömjobb bland de 
cirka 180 olika yrkena i vår kommun. Hos oss är 
det mod, kreativitet och ansvarsfullhet som driver 
oss att våga satsa på utveckling av såväl våra verk-
samheter som våra medarbetare. Vårt mål är att du 
ska växa och utvecklas tillsammans med oss. 

Du får göra skillnad
Vi jobbar med det som är viktigast för människor i 
vår närhet. Här får du göra skillnad för de som bor 

och verkar i vår kommun. Kanske hos de äldre på 
något av våra äldreboenden, hos de allra minsta på 
våra förskolor eller genom att smycka våra parker. 
Möjligheterna är många så vem vill du göra skillnad 
för?

Välkommen till oss
Vi hoppas att ditt nya jobb finns hos oss. För i Vara 
är alla välkomna när vi bygger för framtiden!

Du behövs hos oss i Vara kommun

ANTAL ANSTÄLLDA: 1400 anställda

YRKEN INOM VARA KOMMUN
Det finns cirka 180 olika yrken i kommunen, bland an-
nat: Administrativ personal, arbetsterapeut, badmäs-
tare, bibliotekarie, biståndshandläggare, byggnads-
ingenjör, byggnadsinspektör, drifttekniker, ekonom, 
ekonomibiträde, fastighetsskötare, flyktingsekretera-
re, fritidspedagog, förskollärare, grävmaskinförare, in-
formationssamordnare, IT-tekniker, karttekniker, kock, 
kommunarkitekt, kvalitetschef, kökschef, livsmed-
elsinspektör, lokalvårdare, lärare, löneadministratör, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör, näringslivschef,  
parkarbetare, personalchef, personlig assistent, plan-

ingenjör, rektor, sjukgymnast, sjuksköterska, skolku-
rator, skolsköterska, skötare, socialpedagog, socialse-
kreterare, specialpedagog, studie- och yrkesvägledare, 
telefonist/receptionist, undersköterska, ungdoms-
handläggare, upphandlare, vaktmästare och vårdare. 

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Behovet växlar, och påverkas bland annat av hur 
många som går i pension de närmaste åren.  
För aktuella lediga tjänster, se www.vara.se

KONTAKT
Bemanningsenheten Jessica Larsson 0512-31008 och 
Marita Wilhelmsson 0512-31057

ADRESS

Vara kommun
534 81 VARA 

Besök: Stora Torget 8, Vara
Telefon:  0512-310 00
E-post:  vara.kommun@vara.se

Webbplats: www.vara.se
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