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FAKTA 
I kommunen finns ca 100 olika yrken där vissa kräver
högskoleutbildning: lärare, ekonom, jurist, planarki-
tekt, bibliotekarie, förskollärare, sjuksköterska, social- 
sekreterare och byggnadsingenjör.
Några exempel på yrken som kräver gymnasieutbild-
ning är undersköterska, kock, personlig assistent,  
rörläggare, elevassistent och ekonomiassistent.

KONTAKT
Kontakta gärna oss på HR-enheten för mer informa-
tion. Du når oss genom Gnesta kommuns Service- 
center på telefon: 0158-275 000.

ADRESS

Gnesta kommun
646 80 GNESTA

Telefon: 0158 – 275 000
E-post: gnesta.kommun@gnesta.se

Webbplats: www.gnesta.se

GNESTA KOMMUN

Kom och bli en av oss 
i Gnesta kommun

Oavsett var du arbetar i Gnesta 
kommun vill vi att du ska trivas och 
känna arbetsglädje, känna engage-
mang för dina arbetsuppgifter och 
vara stolt över ditt yrke. För oss är 
det viktigt att vi får rätt person på rätt 
plats. Jobbar du i Gnesta kommun så 
bidrar du dessutom till ett bra liv för 
alla som bor här. 

I Gnesta kommun arbetar cirka 
850 medarbetare. Några arbetar 
med praktiskt arbete såsom service 
av gator, parker och idrottsplatser 
medan andra tar hand om barn 

eller hjälper äldre. Eftersom Gnesta 
fortsätter växa så jobbar några med 
att planera för bostadsområden där 
bostäder, service, skola, vård, miljö, 
vägar, vatten och avlopp är viktiga 
delar för ett bra samhälle.

Vi vill ha dig med! 
Vi vet hur viktigt det är med din 
utveckling och att det är viktigt att du 
börjar din karriär någonstans. Genom 
att få in en fot som praktikant, kanske 
ett sommarjobb eller ett vikariat så 
kan vi tillsammans se till att du når 
ditt drömyrke.

Är du praktiskt lagd, en idéspruta, vårdande och gillar att 
möta människor, så är du välkommen att bli en av oss. I 
Gnesta kommun vet vi att jämställdhet, jämlikhet och etnisk 
mångfald skapar ett kreativt arbetsklimat.

Exempel på yrken:
Förskollärare
Som förskollärare arbetar du med Sveriges 
framtid - barnen. Du ser till att varje barn 
får rätt stöd utifrån sina behov och förut-
sättningar. Du håller kontakt med föräldrar, 
har utvecklingssamtal och föräldramöten. 
För att bli förskollärare behöver du 3,5 års 
högskoleutbildning.

Undersköterska
Som undersköterska arbetar du oftast 
på äldreboenden, demensboenden eller i 
hemtjänsten. Du hjälper till med vardagliga 
uppgifter den äldre inte klarar själv. Utbild-
ningen som behövs är att du ska ha gått 
gymnasiets vård- och omsorgsprogram.


