
Sveriges viktigaste jobb finns här!
I kustnära Lomma kommun finns en lång rad olika yrken och många av dem 
kanske du inte ens förknippar med kommunal verksamhet. En kommun  
utvecklas konstant och förändras i takt med tiden. Nya planer, ny teknik  
och nya rön påverkar hela tiden yrkeslivet. Denna dynamik ger spännande  
och intressanta möjligheter för dig i din framtida yrkesroll. 

Hos oss blir du en viktig medarbetare 
som arbetar för invånarnas bästa! 

SURFA IN PÅ LOMMA.SE 
OCH LÄS MER OM OSS 
OCH SE VILKA TJÄNSTER 
VI HAR LEDIGA!
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Lomma kommun
Hamngatan 3
234 81 Lomma

Telefon: 040-641 10 00

E-post: info@lomma.se

Webbplats: lomma.se

LOMMA KOMMUN 

ANTAL ANSTÄLLDA
Kommunen är den största arbetsgivaren i kommunen och 
har cirka 1 350 anställda.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Lomma kommun arbetar för att ge sina invånare den allra 
bästa servicen inom en mängd olika områden. Förvaltning-
en för utbildning, kost, kultur och fritid är tillsammans 
med socialförvaltningen de mest personalintensiva verk-
samheterna och kommer i framtiden att behöva rekrytera 
ny personal. Det man främst söker är lärare, förskollärare, 
barnskötare, undersköterskor, stödassistenter och sjuk-
sköterskor. 

Även inom samhällsbyggnadsförvaltningen söker man ny 
personal, till exempel ingenjörer och arkitekter. 

Vår verksamhet bygger på våra värdegrunder 
öppenhet, ansvar och respekt.

Lomma kommun ligger i västra Skåne utmed 
Öresundskusten och har cirka 25 000 invånare. 

KONTAKT
HR-strateger Susanne Alkmar, 040-641 11 59,  
susanne.alkmar@lomma.se och Anders Wikermark, 
040-641 11 51, anders.wikermark@lomma.se.

FÖRSKOLLÄRARE     VAKTMÄSTARE MÅLTIDSBITRÄDE ELEVASSISTENT 

EKONOM KULTURSTRATEG LÄRARASSISTENT REKTOR SKOLADMINISTRATÖR  

SOCIONOM PLANERINGSCHEF ARKITEKT MUSIKLÄRARE REHABASSISTENT 

ARKIVARIE FRITIDSPEDAGOG MILJÖINSPEKTÖR MÄTNINGSINGENJÖR 

BIBLIOTEKARIE PROJEKTLEDARE BARNSKÖTARE KOCK BYGGLOVSHANDLÄGGARE 

IT-TEKNIKER VÅRDBITRÄDE BISTÅNDSHANDLÄGGARE PSYKOLOG LÖNESPECIALIST  

SJUKSKÖTERSKA TALPEDAGOG LÄRARE KARTTEKNIKER FYSIOTERAPEUT

FASTIGHETSTEKNIKER  ARBETSTERAPEUT UNDERSKÖTERSKA 
MILJÖSTRATEG FRITIDSLEDARE STÖDASSISTENT HR-STRATEG 
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ANTAL ANSTÄLLDA
Kommunen är den största arbetsgivaren i kommunen 
och har cirka 1 850 anställda.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Lomma kommun arbetar för att ge sina invånare den 
allra bästa servicen inom en mängd olika områden. 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid är 
tillsammans med socialförvaltningen de mest personal-
intensiva verksamheterna och kommer i framtiden att 
behöva rekrytera ny personal. Det man främst söker är 
lärare, förskollärare, barnskötare, undersköterskor, stöd-
assistenter och sjuksköterskor.

Även inom samhällsbyggnadsförvaltningen söker man 
ny personal, till exempel ingenjörer och arkitekter.

Vår verksamhet bygger på våra värdegrunder
öppenhet, ansvar och respekt.

Lomma kommun ligger i västra Skåne utmed
Öresundskusten och har cirka 25 000 invånare.

KONTAKT
HR-strateger Susanne Alkmar, 040-641 11 59,
susanne.alkmar@lomma.se och Anders Wikermark,
040-641 11 51, anders.wikermark@lomma.se.
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