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Motala kommun
591 86 MOTALA

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Webbplats: motala.se/kommun

MOTALA KOMMUN

ANTAL ANSTÄLLDA
Drygt 4000 medarbetare 

YRKEN HOS OSS 
Eftersom vår verksamhet är väldigt bred kan du också 
jobb med det mesta hos oss. Vi har närmare 200 olika 
yrken och du kan välja bland allt från lärare, sjukskö-
terska, brandman, chef, ingenjör och undersköterska 
till administratör, it-tekniker, lantmätare och mycket, 
mycket mer. 

FRAMTIDA JOBB HOS OSS 
Möjligheterna att få jobb hos oss är goda inom flera 
sektorer och yrken. Alla våra lediga jobb hittar du på: 
motala.se/ledigajobb 

UTBILDNINGSVÄGAR 
Eftersom yrken och arbetsuppgifterna är många finns 
det också många olika utbildningsvägar. För de flesta 
yrken krävs någon form av gymnasieutbildning och i 
många fall också någon typ av påbyggnad på univer-
sitet eller högskola. 

FÖLJ OSS PÅ 

Motala kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Hos oss får du arbeta med
engagerade kollegor, utveckla dig inom ditt område och jobba med det viktigaste som finns.

Att välja Motala kommun är att välja en arbetsplats
där medarbetarnas kompetens, engagemang och
kreativitet tas tillvara på bästa sätt. Våra kärnvärden,
öppen, stolt och nyskapande, sammanfattar hur vi
arbetar tillsammans. Och hur vi möter såväl Motalabor
som omvärlden.

HÄR ÄR VI!
Motala är en kommun i förändring. Vi är idag en
småföretagarkommun med en pågående utveckling
av näringslivet där samarbete och dialog mellan
kommun och entreprenörer formar vår framtid
- och Motala kommun söker ständigt fler vänner.
Utvecklingen ger spännande utmaningar för oss
som jobbar inom Motala kommun samtidigt som  
den öppnar för nya, fantastiska möjligheter.

Därför behöver vi nya kompetenser som kan vara
med och forma framtidens Motala. Nytänkande,
engagerade personer som vill vara en del av att  
utveckla och förbättra människors vardag. Och  
som vill leva och verka i en stad med ett av Sveriges
vackraste och mest sjönära lägen.

Tillsammans gör vi allt möjligt!

Vill du jobba med det viktigaste som finns?


