
Vill du jobba med teknik och digitalisering?  
Här i Falköpings kommun finns jobben som erbjuder 
något både för hjärnan och hjärtat. Vi vill ligga i fram-
kant inom välfärdsteknik för att få mer tid till det som 
verkligen är viktigt – medmänskligheten. 

Vi vill alla längta till jobbet varje dag. Även måndagar. 
Att trivas med jobbet är bra för både kropp och själ. 

I Falköpings kommun kan du arbeta med och vara 
med och påverka morgondagens välfärdsteknik. Vi har 
fokus på hållbar utveckling, vi värnar om livskvalitet 
för att öka välbefinnandet och trivseln för de som bor 
och verkar i Falköping – nu och i framtiden.

3D och BIM ger bättre kvalitet och möjlighet till visualise-
ring vid projektering av nya gator och bostadsområden.

Blue-Bot är golvroboten som förskolebarnen sjäva kan 
programmera och träna problemlösning och samarbete.

Tovertafel är interaktiva spel som stimulerar och upp-
muntrar social aktivitet och används inom demensvården.

Digitala klassrum - framtidens klassrum erbjuder möjlig-
heten för alla att växa utifrån sina egna förutsättningar. 

Ett axplock av teknik som finns i våra verksamheter:  
Trygghetskameror, Digitala vårdmöten, Läkemedelsrobot, 
Värmesensor, Nyckelfri hemtjänst, Digitala trygghetslarm, 
3D-redskap, robotar och mycket mer.

Jobbet du längtar till finns i Falköping

”Tekniken blir ett naturligt inslag i leken 
och de lär sig tillsammans, vilket är 
tillgång för barnens utveckling. Det är 
barnens framtid och vi får hänga på!” 
Alexandra, förskolelärare

”Projektering i 3D ger ett digitalt flöde 
från dator till grävmaskin”  
Håkan, gatuingenjör

Röster från våra verksamheter

”Det här är bara början, tekniken inom  
omsorgen utvecklas hela tiden”
Maricka, enhetschef ”Det är kul att få vara med och påverka 

framtidens teknik” Mattias, lärare
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FRAMTIDEN HOS FALKÖPINGS KOMMUN
Vi erbjuder cirka 300 olika yrken inom bland annat barn 
och utbildning, vård och omsorg, socialt arbete, service 
och underhåll, samhällsskydd, administration, ekonomi, 
IT och allt däremellan. Om du utbildar dig till exempel-
vis lärare, socionom, fysioterapeut, undersköterska eller 
ingenjör har du stora möjligheter att få jobb hos oss.
 

FÖLJ OSS GÄRNA

falkopingskommun

falkopingskommun

Falköpings kommun

ADRESS
Falköpings kommun
521 81 FALKÖPING

Besök: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9
Telefon: 0515-88 50 00
E-post: HRavdelningen@falkoping.se

Webbplats: www.falkoping.se
 falkoping.se/jobb
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