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PROVA PÅ DU OCKSÅ

– sök praktik hos oss i sommar!

Viktigt jobb inkl. härliga kollegor*
Vill du jobba med att få andra att må bra? Hälso- och sjukvården behöver fler engagerade medarbetare – nu 
och i framtiden. Vi gör skillnad för andra människor och erbjuder dig ett av Sveriges viktigaste jobb. Hos oss får 
du chansen att påverka och utvecklas i din yrkesroll. Bli riktigt duktig på det du gör, få ett större ansvar och ett 
varierat jobb – här finns någonting för alla.

Hos oss kan du jobba som sjuksköterska, läkare, tandläkare, tandhygienist, undersköterska, barnmorska, arbets-
terapeut, kurator, röntgensjuksköterska, logoped, psykolog, fysioterapeut –  eller inom något av de övriga cirka 
120 yrken som jobbar här.

* Tillsammans har vi roligt på jobbet – på fullt allvar!

VÄLKOMMEN TILL OSS!
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Vi arbetar för utveckling och tillväxt i Jämtland Härje- 
dalen och för att erbjuda alla boende och besökare 
en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Hos oss finns 
arbetsplatser runtom i hela regionen.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 4 000

MER ÄN 120 OLIKA YRKEN
Inom hälso-, sjuk- och tandvård finns jobb som ex-
empelvis ambulanssjuksköterska, operationssjukskö-
terska, läkare, tandläkare, tandhygienist, biomedicinsk 
analytiker, psykolog, forskare. Vi har även jobb inom 
IT, ekonomi, personal och pedagogik – men även yrken 
som jobbar med hållbarhet, jämställdhet och kultur.

UTBILDNINGSVÄGAR
Många av våra yrken kräver att du studerar vidare ef-
ter gymnasiet och mer än 60 procent av våra medar-
betare har en universitets- eller högskoleutbildning. 
Övriga har YH-utbildning eller gymnasieutbildning.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Det finns ett mycket stort behov av medarbetare inom 
vårdyrkena men även inom övriga yrken. Här finns 
plats för dig också!

KONTAKT
Anders Bylander, 063-14 66 11
anders.bylander@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

ADRESS
Region Jämtland Härjedalen
Box 654, 831 27 ÖSTERSUND

Telefon: 063-14 75 00

Webbplats: www.regionjh.se


