
VI TILLVERKAR BRA DAGAR 
Har du hört talas om den mänskliga faktorn? 
Hos oss är människorna viktigast. Varje dag är 
vi 7 500 jobbarkompisar som hjälps åt för att 
Karlstadsborna ska få ett så gott liv som möj-
ligt. Karlstads kommun är Värmlands största 

arbetsgivare. Hos oss arbetar personer inom 
450 olika yrken, till exempel förskollärare, 
ekonomer, ingenjörer, sjuksköterskor,  

lärare, socialsekreterare, IT-tekniker, bio-
loger och jurister. Alla behövs. 

MENINGSFULLA JOBB
Vi tar hand om Tora på äldreboendet på 
natten och ser till att lilla Jimmy får en fin 
dag på förskolan.  
Vi ordnar filmkväll på fritidsgården, 
vattnar stadens blommor och ordnar så 
att gatorna blir plogade. 

Vi återvinner sopor till ny energi, levererar 
värme och ser till att lamporna lyser. Vi mäter 
vattenkvalitet, planerar och bygger. Vi har ar-
betsglädje och utvecklar Karlstad med stolthet.

FÖR KARLSTADSBORNAS BÄSTA
De närmaste åren behövs vi anställa många 
fler engagerade arbetskamrater inom många 
olika yrken. Människor som gör skillnad och 
som vill vara med och utveckla framtidens 
Karlstad. 

Hos oss får du arbeta med sånt som är viktigt på 
riktigt. Som medarbetare i Karlstads kommun är 
du med och gör skillnad. Vill du vara med?
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FAKTA OM KARLSTAD 
Karlstad har 94 000 invånare och ligger där Klarälven 
rinner ut i Vänern. Karlstad är Värmlands största stad 
och ligger 25 mil från Göteborg och 30 mil från Stock-
holm. Karlstad är den enda kommun i Sverige som har 
en glad sol som symbol. 

ANTAL ANSTÄLLDA 
7 000 anställda 

YRKEN
Vid våra förvaltningar och bolag arbetar personer 
inom 450 olika yrken. Några exempel: 
Förskollärare, drifttekniker, kock, projektledare, IT-
tekniker, ekonom, undersköterska, städare, rektor, 
ingenjör, jurist, organisationskonsult, lärare, soci-

alsekreterare, arbetsterapeut,  psykolog, bokbussfö-
rare, controller, smed, trädgårdsmästare, badmästare, 
driftoperatör, miljösamordnare, fritidspedagog, sjuk-
gymnast, kommunikatör, boendestödjare, verksam-
hetsutvecklare, kurator, elmontör, kommundirektör, 
webbstrateg, bibliotekarie, biolog, trygghetsutveck-
lare och företagslots.

UTBILDNINGSVÄGAR 
Hälften av våra medarbetare har utbildning från uni-
versitet och högskolor, för övriga yrken krävs utbild-
ning från gymnasiet. 

FRAMTIDA JOBB HOS OSS 
Vi anställer flera hundra nya medarbetare varje år.

ADRESS

Karlstads kommun 
651 84 KARLSTAD 

Telefon: 054-540 00 00  

Webbplats: karlstad.se/jobbahososs

KARLSTADS KOMMUN


