
VILL DU VÄXA MED OSS? 
I takt med att Varberg växer ökar behoven av kom-
munens service och verksamhet.  Vi står inför många 
spännande utmaningar och vi behöver bli fler!
Idag är vi cirka 5000 anställda inom 150 olika yrken 
som går till jobbet för att förverkliga vårt viktiga 
gemensamma uppdrag:  Vi ska förenkla människors 
vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. 

Med nytänkande, framåtanda, kunskap och mod ska 
vi tillsammans röra oss i riktning mot kommunens 
vision:  Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt. 

ANTAL ANSTÄLLDA 
Cirka 5 000

FOLKMÄNGD 
Cirka 66 000

YRKEN INOM KOMMUNEN 
Lärare, planarkitekt, bibliotikarie, IT-tekniker, under-
sköterska, badmästare, stensättare, lokalvårdare, 
parkarbetare, jurist, kock, ekolog, sjuksköterska, 
socialsekretare, kommunikatör,  ekonom och GIS-
Ingenjör och många många fler.

ADRESS

Varbergs kommun
Engelbrektsgatan 15, 432 80 Varberg

Telefon Varberg direkt: 0340-880 00
E-post: ks@varberg.se

Webbplats: varberg.se

Facebook: facebook.com/varbergskommun
Instagram: @varbergskommun

VARBERGS KOMMUN

Vet du inte vad du vill bli?
- hos oss kan du bli vad du vill!
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Varför ska du jobba hos oss?
8 Hos oss är du värdefull och en viktig tillgång
8 Hos oss kan du utvecklas i jobbet men även som person
8 Du är delaktig i kommunens framtid och utveckling 
8   Du jobbar i en växande kommun med en fantastisk livsmiljö  
8    Vi har ett öppet och inkluderande klimat, där alla människor är viktiga
8    Du är med och bidrar till vår vision: Västkustens kreativa mittpunkt

Vi förenklar människors vardag och inspirerar dem att uppnå sina drömmar!
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#jobbaivarberg
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VILL DU VÄXA MED OSS?
I takt med att Varberg växer ökar behoven av kom-
munens service och verksamhet. Vi står inför många
spännande utmaningar och vi behöver bli fler!
Idag är vi cirka 5000 anställda inom 150 olika yrken
som går till jobbet för att förverkliga vårt viktiga
gemensamma uppdrag: Vi ska förenkla människors
vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Med nytänkande, framåtanda, kunskap och mod ska
vi tillsammans röra oss i riktning mot kommunens
vision: Varberg – Västkustens kreativa mittpunkt.

ANTAL ANSTÄLLDA
Cirka 5 000.

FOLKMÄNGD
Cirka 67 000.

YRKEN INOM KOMMUNEN
Lärare, planarkitekt, bibliotikarie, IT-tekniker, under-
sköterksa, badmästare, stensättare, lokalvårdare,  
parkarbetare, jurist, kock, ekolog, sjuksköterska,  
socialsekretare, kommunikatör, ekonom och GIS-
ingenjör och många många fler.

ADRESS
Varbergs kommun
Engelbrektsgatan 15, 432 80 VARBERG

Telefon:  0340-880 00 (Varberg direkt)
E-post: ks@varberg.se

Webbplats:  varberg.se

SOCIALA MEDIER

                 varbergskommun

VARBERGS KOMMUN


