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Jag söker dig 
som vill 
göra skillnad.
Ebba Norén, västerbottning

En arbetsplats  
där du gör skillnad
Region Västerbotten arbetar 
för att god hälsa och hållbar 
utveckling ska stärka varandra. 
Vi tar ansvar för en jämlik 
välfärd och för att forskning och 
innovation ger resultat.

Hos oss arbetar mer än 10 000 
personer med att skapa en trygg 
och stark region som människor 
vill leva i, flytta till, verka i, besöka 
och samarbeta med. Våra 
medarbetare gör skillnad för 
sina medmänniskor varje dag. 

Mycket att välja på
Bland våra anställda finns många 
olika yrken. Du känner kanske till 
att det arbetar sjuksköterskor 
och läkare på våra sjukhus, men 
visste du att vi har över 400 olika 
yrkestitlar hos oss? Här arbetar 
till exempel tandläkare, jurister, 
bibliotekarier, personalvetare, 
ekonomer, psykologer och språk-
konsulter. Det finns helt enkelt 
något för alla!

Vill du bli en av oss?
Inom hälso- och sjukvården finns 
många yrken där variationen är 
stor och ingen dag är den andra 

lik. Om du vill ha ett viktigt arbete 
med roliga arbetsuppgifter 
och stort ansvar har vi flera 
intressanta yrken att erbjuda. 
Vi behöver fler engagerade 
medarbetare som vill bidra till en 
bättre framtid för regionen. Vill 
du också arbeta med att göra 
skillnad för människor omkring 
dig? Då kanske din framtid finns 
i Region Västerbotten. 

Varmt välkommen till oss!
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OM OSS
Region Västerbotten ansvarar för hälso- och sjukvård, 
tandvård, folkhälsa, kollektivtrafik och verksamhet för 
personer med funktionsnedsättning, men också för 
områden som infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad, 
turism, länets intressen nationellt och internationellt, 
utbildning och kultur. 

VÅRA YRKEN
Hos finns jobb inom framför allt hälso- och sjukvård 
samt tandvård, administration, teknik, it och 
forskning, innovation och utbildning. Vi har läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor, tandläkare, biomedi-
cinska analytiker, psykologer, medicinska sekreterare, 
systemutvecklare, drifttekniker, ekonomer, personal-

vetare, jurister, projektledare, utredare och över 400 
olika yrkestitlar till.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Region Västerbotten behöver anställa många nya 
medarbetare och erbjuder omväxlande jobb där du 
möter många människor, nya utmaningar och får stora 
möjligheter att utvecklas. Vi erbjuder västerbottning-
arna hälsa, vård och utveckling. 

UTBILDNINGSVÄGAR
Det finns många utbildningsvägar som leder till arbe-
ten hos oss. Kontakta din studie- och yrkesvägledare 
för mer information om utbildningar på gymnasium, 
universitet och högskola.

ADRESS
Region Västerbotten
901 89 UMEÅ

Telefon: 090-785 00 00
E-post: regionen@regionvasterbotten.se

Webbplats: regionvasterbotten.se

Följ oss på Facebook @jobbRV
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