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OM OSS
På bara 25 min pendlar du till Värmdö kommun från 
Slussen och du pendlar åt rätt håll utan köer och 
trängsel. Värmdö kommun är skärgårdens mötesplats 
där vi har en stor närhet till naturens lugn, grönområ-
den och vatten samt närhet till stadspuls. 

Värmdö kommun arbetar aktivt med hållbarhets-
frågor på ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt 
plan. Detta är viktigt för att naturen, människan och 
samhället ska fortsätta att fungera och blomstra.

ANTAL ANSTÄLLDA
Vi har ca. 2500 anställda.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi har fler än 100 olika jobb, bland annat är underskö-
terska, barnskötare, lärare och ingenjör några vi vet 
att vi kommer behöva fler av. 

ADRESS

Kommunhuset: Skogsbovägen 9-11, 
Postadress: 134 81 Gustavsberg

Telefon: 08-570 470 00
E-post: varmdo.kommun@varmdo.se

Webbplats: www.varmdo.se

VÄRMDÖ KOMMUN

Gilla oss! Vi gillar dig!

@varmdokommun

Här har vi en fantastisk möj-
lighet till variation i undervis-
ning då det finns skärgårdsmil-
jö, till exempel kan vi ha idrott 
på stranden. Dessutom ligger 
Värmdö kommun i framkant 
vad det gäller digitala verktyg 
som IKT. Jag blev lärare främst 
för att göra skillnad. Det är 

Det bästa med mitt jobb i 
hemtjänsten är att jag får göra 
nytta och hjälpa andra. Det är 
ett varierande arbete i bemär-
kelsen att man får åka runt 
till olika människor och att 
det inte blir samma sak varje 
dag. Det är lärorikt att arbeta 

En arbetsdag för mig kan 
handla om att åka ut på in-
spektion någon gång i veckan. 
Ta hand om anmälningar och 
ansökningar, t.ex. gällande 
förorenad mark. 

Om man spånar framåt i tiden 
kommer miljöfrågan att växa 

Pendla rätt!
25 minuter från slussen

fantastiskt att arbeta med barn, 
att få vara med och följa deras ut-
veckling och vara med om många 
stora ögonblick. Allt från det första 
lästa ordet till att våga stå inför en 
grupp och visa upp något. Det är 
roligt med utbildning!

- Malin, lärare

med detta och en god känsla 
att göra nytta för personer och 
samhället. 

Det har varit en fördel att job-
ba kommunalt då det är mer 
ordning och reda till skillnad 
från den privata sektorn.

- Hanna, undersköterska

och handla mycket om klimatet 
och vad alla kan göra för att 
minska påverkan, t.ex. med 
transporter och alternativa en-
ergikällor. Jag studerade miljö- 
och utvecklingsprogrammet och 
sedan har jag läst ytterligare 1 
år för att bli inspektör.

- Mine, miljöinspektör

DRÖMJOBBET 

FINNS HOS OSS!

OM OSS
På bara 25 min pendlar du till Värmdö kommun från
Slussen och du pendlar åt rätt håll utan köer och
trängsel. Värmdö kommun är skärgårdens mötesplats
där vi har en stor närhet till naturens lugn, grönområ-
den och vatten samt närhet till stadspuls.

Värmdö kommun arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor
på ett ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt
plan. Detta är viktigt för att naturen, människan och
samhället ska fortsätta att fungera och blomstra.

ANTAL ANSTÄLLDA
Vi har ca. 2500 anställda.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi har fler än 100 olika jobb, bland annat är underskö-
terska, barnskötare, lärare och ingenjör är några vi vet
att vi kommer behöva fler av.
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