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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 2 000 anställda.

YRKEN INOM KOMMUNEN
Ca 250 olika yrken inom en mängd olika områden. 
Till exempel lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, data-
tekniker, badvakt, administration, psykolog, jurist,
kock, undersköterska, trafikplanerare, bibliotikarie 
med mera.

UTBILDNINGSVÄGAR
Då Laholms kommun har en stor bredd av tjänster så
finns det också många utbildningsvägar. Om du är  
intresserad av utbildningskravet på någon specifik 
tjänst så är du välkommen att höra av dig för mer info.

KONTAKT
Medborgarservice, 0430-150 00
medborgarservice@laholm.se

ADRESS
Laholms kommun
Humlegången 6, 312 80 LAHOLM

Telefon:  0430-150 00
E-post:  kommun@laholm.se

Webbplats:  www.laholm.se
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Vad vill du jobba med?

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 2 000 anställda

YRKEN INOM FÖRETAGET
Ca 250 olika yrken inom en mängd olika områden. 
Till exempel lärare, sjuksköterskor, ingenjörer, data- 
tekniker, badvakt, administration, psykolog, jurist, 
kock, undersköterska, trafikplanerare, bibliotikarie med 
mera.

UTBILDNINGSVÄGAR
Då Laholms kommun har en stor bredd av tjänster så 
finns det också många utbildningsvägar. Om du är in-
tresserad av utbildningskravet på någon specifik tjänst 
så är du välkommen att höra av dig för mer info.

KONTAKT
Medborgarservice 0430 - 150 00
medborgarservice@laholm.se

ADRESS

Humlegången 6
312 80 Laholm

Telefon: 0430-150 00
E-post: kommun@laholm.se

Webbplats: www.laholm.se
Facebook: www.facebook.com/laholmskommun

LAHOLMS KOMMUN

Utbildning är din nyckel!

I Laholms kommun finns det 
många olika jobb att välja  
mellan.

Hos oss är känslan av att ha ett 
arbete som engagerar och känns 
meningsfullt en viktig del i  
varför vi vill arbeta med det vi 
gör.

Till vissa jobb behöver du gym-
nasieutbildning (till exempel: 
undersköterska, barnskötare   
eller kock). 

För andra jobb behöver du   
en eftergymnasial utbildning 
(exempelvis: lärare, förskol- 
lärare eller ingenjör).

Genom utbildning öppnas 
dörren till många 
valmöjligheter.

Så, vad brinner du för?
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