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Vill du ha ett jobb där du får chans att utvecklas, samtidigt som du är med 
och påverkar och gör skillnad? Vi är omkring 5 000 medarbetare i fler än 
200 olika yrken som alla arbetar för att skapa bästa möjliga service och 
välfärd till de som bor och vistas i Mölndal.

DU ÄR VÅR STÖRSTA TILLGÅNG!

VI GÖR SKILLNAD tillsammans. 
Varje dag. Vi jobbar med sådant 
som är viktigt för andra i var- 
dagen och vi finns nära Möln-
dalsborna genom hela livet. 

VI ÄR EN LEVANDE KOMMUN 
där människor möts och är del-
aktiga. Mölndal är den hållbara 
staden med 70 000 invånare där 
vi lär genom hela livet. 

VI ERBJUDER EN SPÄNNANDE 
och stimulerande arbetsplats 
där det finns massor av olika 
jobb och där våra medarbetare 
är det viktigaste vi  har. 

HÄR ÄR EN DEL AV DE YRKEN 
som finns hos oss: arbets-
terapeut, arkitekt, bibliotekarie, 
biståndshandläggare, drifttekni-
ker, ekonom, fritidspedagog, för-

skollärare, HR-konsult, ingenjör, 
jurist, kock, lärare, miljöinspek-
tör, projektledare, sjuksköterska, 
socialsekreterare, studie- och 
yrkesvägledare, stödpedagog, 
systemförvaltare, undersköter-
ska och upphandlare. 

VAD ÄR DU INTRESSERAD AV? 
Gå gärna in på vår webbplats 
www.molndal.se och läs mer.

DÄRFÖR SKULLE DU  
TRIVAS HOS OSS
Vi har ett meningsfullt 
arbete.
Vi vågar testa nya arbets-
sätt och blickar framåt.
Vi är en trygg och schysst 
arbetsgivare med bra  
anställningsvillkor.
Vi har bra chefer och 
ledare.
Vi har möjlighet att ut-
vecklas och göra karriär.
Vi gillar mod och kreati-
vitet.
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UTBILDNING OCH ARBETSLIVSERFARENHET
Vi är cirka 5 000 anställda i Mölndals stad inom en
mängd olika yrken. För de flesta yrken krävs treårigt
gymnasium eller högskoleutbildning.

Ett sätt för dig att få arbetslivserfarenhet och lättare
komma ut i arbetslivet kan vara att du har haft 
feriejobb, sommarjobb eller eftergymnasial praktik 
hos oss.

ÄR DU INTRESSERAD?
Vi publicerar alla våra lediga jobb på molndal.se

Under fliken Arbete och näringsliv hittar du  
information om timvikariat, feriearbete och  
sommarjobb.

ADRESS
Mölndals stad
431 82 MÖLNDAL

Besök: Mölndals stadshus
Göteborgsvägen 11-17

Telefon: 031-315 10 00
E-post: stad@molndal.se
Webbplats: www.molndal.se

Sociala medier
@molndalsstad
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