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SKÖVDE KOMMUN 

Meningsfulla jobb 
Väljer du att jobba i en kommun får du ett 
meningsfullt jobb! I Skövde jobbar vi med allt 
från att ta hand om de äldre, utveckla staden, lära 
barn att läsa, smycka stadens parker till att hjälpa 
företag att växa, bygga vägar och se till att det finns 
ett rikt fritids- och kulturliv med mera. 

En stad som lockar 
I Skövde finns både livskvalitet och drivkra� , här 
får vi spännande saker att hända. Här finns bland 
annat Sveriges bästa äventyrsbad, kultur och 

shopping, närhet till naturen, en aktiv högskola, 
badsjö mitt i stan och mycket mer.

Många nya medarbetare
Det är fler och fler som vill bo i Skövde. Därför 
kommer vi att behöva många nya kollegor 
framöver som vill vara med och göra skillnad för 
de som bor och verkar här. Vi anställer redan idag 
över 700 personer om året. 

Välkommen att söka jobb hos oss på Skövde 
kommun när du är klar med din utbildning.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 4 800 medarbetare 

YRKEN INOM SKÖVDE KOMMUN 
Vi erbjuder hundratals olika yrken. 
Du kan jobba som bland annat ingenjör, 
sjuksköterska, undersköterska, lärare, för-
skollärare, arbetsterapeut, socialsekreterare, 
lokalvårdare, byggnadsinspektör, arkitekt, 
ekonom, datavetare, maskinförare, kock etc.

ARBETA HOS HOS
Vi söker ständigt dig som vill ha ett menings-
fullt jobb, trivs med att kunna påverka staden 
och jobba för invånarnas bästa. Du hittar våra 
lediga jobb på skovde.se/jobb

Gör skillnad i en stad som växer!
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SKÖVDE KOMMUN 

ADRESS
Skövde kommun
Fredsgatan 4
541 83 Skövde 

Telefon: 0500-49 80 00 
e-post: skovdekommun@skovde.se

Webbplats: www.skovde.se

FÖLJ OSS GÄRNA! 
facebook.com / skovdekommun
instagram.com/@skovdekommun 
instagram.com/@jobbaiskovde

Vi behöver dig 
i framtiden!
De kommande åren behöver 
vi medarbetare inom många 
olika yrken, bland annat:

INGENJÖRER 
SJUKSKÖTERSKOR
UNDERSKÖTERSKOR 
LÄRARE
FÖRSKOLLÄRARE
ARBETSTERAPEUTER
SOCIALSEKRETERARE
FRITIDSPEDAGOGER 
ADMINISTRATIVA YRKEN 

Läs mer på skovde.se/jobb

UTBILDNINGSVÄGAR 
Inom kommunen finns det yrken där det 
räcker med din gymnasieutbildning, t ex 
undersköterska, lokalvårdare, personlig 
assistent etc. Men för de flesta av våra yrken 
behöver du ha en utbildning från högskola 
eller yrkeshögskola. 
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räcker med din gymnasieutbildning, t ex 
undersköterska, lokalvårdare, personlig 
assistent etc. Men för de flesta av våra yrken 
behöver du ha en utbildning från högskola 
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I Skövde kommun finns det hundratals yrken och omkring 5 000 medarbetare som alla 
jobbar för Skövdebornas livskvalitet. Välkommen du med! 
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