
Vilket av våra 300 yrken passar dig?
Vet du vad du vill jobba med när du blir stor? Hos oss i  
Falkenbergs kommun finns många intressanta och viktiga  
yrken, där du kan göra skillnad i samhället. 

Hos oss finns många vanliga yrken där du gör ovanligt stor nytta:  
som undersköterska hjälper du äldre att klara sin vardag, som  
pedagog ger du barn kunskap och drömmar, som kock ger du  
matglädje åt många.

Det finns också en stor bredd av yrken – allt från ekonomer som  
hanterar många miljoner till arkitekter som planerar så väl byggnader  
som områden och socionomer som finns där när någon har det 
svårt, är bara några exempel.

De flesta av våra yrken kräver som lägst gymnasieutbildning, 
många kräver också att du läser på högskola eller universitet. Din 
studievägledare kan hjälpa dig hitta rätt väg till ditt drömjobb.
I Falkenbergs kommun tycker vi att det är viktigt att alla trivs på 
jobbet och mår bra: då kan alla göra sitt bästa. I de flesta av våra 
yrken behöver du samarbeta mycket med andra – tillsammans gör 
vi skillnad. Hos oss kan du utvecklas inom ditt yrke, men också 
byta bana.

Verkar det spännande att jobba hos oss?
Läs mer om Falkenbergs kommun på kommun.falkenberg.se och
gå in och titta på våra lediga jobb. Välkommen att söka feriejobb 
och jobb hos oss!

FÖRSKOLLÄRARE
– Det är fantastiskt att följa barnen och se deras 
framsteg, säger Ulla Marie, en av våra pedagoger som  
jobbat inom förskolan i 30 år. 
Förutom att vara med barnen tycker hon att möjlig-
heterna till vidareutbildning är det bästa med sitt jobb 
och har nyligen lärt sig mer om sina favoritämnen bild, 
teater och sagor. Hon tycker att en fördel med jobbet 
är att hon har mycket frihet att påverka sitt arbete.

LÄRARE FRITIDSHEM
För Fredrik, en av våra lärare på fritidshem, handlar 
jobbet som lärare på fritidshem om att ge barnen en 
meningsfull fritid och möta dem i deras intressen. 
Han jobbar både på fritidshem och i skola, där han lär  
barnen om samarbete, gruppdynamik och värdegrunds-
frågor – och om att vara aktiv och ha roligt förstås. Han 
tycker om sitt jobb för att han inte måste vara i klass-
rummet, utan är mycket ute på aktiviteter med barnen.

UNDERSKÖTERSKA
Att hjälpa andra är Karins drömjobb. Som under- 
sköterska ser hon till de gamlas välbefinnande samt är 
med och ordnar aktiviteter som filmvisning, målning, 
bakning, manikyr och fester. Man kan jobba både natt
och dag och Karin tycker att hennes jobb är omväxlande  
och stimulerande. Men det är viktigt att vara flexibel 
och ställer upp för både de gamla och för sina arbets-
kamrater.
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ANTAL ANSTÄLLDA 
Cirka 3500 anställda.

FLER YRKEN INOM KOMMUNEN
Bland annat socialsekreterare, sjuksköterska, kock, 
chef, kurator, bibliotekarie, ingenjör, planarkitekt, 
assistent och personal/HR personal.

UTBILDNINGSVÄGAR
Eftersom Falkenbergs kommun har så många olika typer  
av jobb att erbjuda så varierar utbildningsvägarna 
stort. Den bästa informationen om olika utbildnings-
krav får du via den studie- och yrkesvägledare som 
finns på din skola.

MER INFORMATION 
Vill du veta mer om kommunen eller söka jobb? 
Gå då in på kommun.falkenberg.se.

FALKENBERGS KOMMUN 

ADRESS
Falkenbergs kommun
Nygatan 34 
311 80 FALKENBERG

Telefon: 0346-88 60 00  
E-post: kommun@falkenberg.se

Webbplats: kommun.falkenberg.se


