
Vi söker såna som dig. Personer som vill ha en trygg 
anställning med schyssta villkor och förmåner. Som vill 
utvecklas och bidra till att göra staden lite bättre. Som 
vill göra nytta för andra och samtidigt känna sig behövd 
och viktig. 

Vi erbjuder över 300 yrkesroller – förmodligen flera 
som passar just dig. Låter det intressant?  Läs mer på 
våra hemsidor!

boden.se kalix.se lulea.se pitea.se alvsbyn.se
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ANTAL ANSTÄLLDA 
Totalt i kommunerna finns ca 15 500 medarbetare.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Kommunikatör, förskollärare, undersköterska, lärare, 
GIS-ingenjör, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, 
yrkeslärare, ingenjör, ekonom, planarkitekt, kock och 
personalstrateg är några av våra yrken.

LJUSA FRAMTIDSUTSIKTER
Kommunerna är den största arbetsgivaren i våra städer
med många olika yrken. När Norrbotten utvecklas och
blickarna vänds mot norr ökar behovet av kompetenta
medarbetare. Hos oss finns framtiden.

WEBBPLATS
Här hittar du mer om våra jobb, hur det är  
att jobba hos oss och våra kontaktuppgifter: 
boden.se  •  kalix.se  •  lulea.se 
pitea.se  •  alvsbyn.se

Bilder: Piteå kommun, Getty images

KOMMUNERNA I FEMKANTEN

Roligare än du tror.      
  
Välkommen till Bodens, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyns 
kommuner – din framtida arbetsgivare? 

 Viktigare än du anar.

Bilder: Piteå kommun, Getty images
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ANTAL ANSTÄLLDA
Totalt i kommunerna finns ca 15 500 medarbetare.

YRKEN INOM KOMMUNERNA
Kommunikatör, förskollärare, undersköterska, lärare, 
GIS-ingenjör, sjuksköterska, verksamhetsutvecklare, 
yrkeslärare, ingenjör, ekonom, planarkitekt, kock och 
personalstrateg är några av våra yrken.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Kommunerna är den största arbetsgivaren i våra städer
med många olika yrken. När Norrbotten utvecklas och
blickarna vänds mot norr ökar behovet av kompetenta
medarbetare. Hos oss finns framtiden.

KONTAKT
Här hittar du mer om våra jobb, hur det är
att jobba hos oss och våra kontaktuppgifter:
boden.se • kalix.se • lulea.se
pitea.se • alvsbyn.se

LULEÅREGIONEN


