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Överkalix - mitt i Norrbotten 
Överkalix är den lilla orten i hjärtat 
av Norrbotten där möjligheterna bor.

Jobba åt Överkalix kommun
Överkalix kommun är ortens största  
arbetsgivare och som anställd har du  
möjlighet till friskvård. Vissa av våra arbets-
platser har flextid och möjlighet till distans-
arbete, beroende på arbetsuppgift. 

Vill du vara med och göra skillnad?
Vi erbjuder våra medarbetare ett roligt 
och viktigt arbete, oavsett vilket område 

du jobbar i. Som kommun är vårt upp-
drag att erbjuda god service och att verka  
för att Överkalix ska vara en attraktiv  
kommun att växa upp, utbildas, bo, arbeta 
och åldras i.

Där drömmar blir sanna
Överkalix har många fördelar. Här bor 
du i fina hyresrätter eller köper hus till 
förmånliga bostadspriser. Det är nära till  
kommunikationer och större orter. Här 
finns en efterfrågan på arbetskraft nu och i 
framtiden inom flera branscher, både inom 

kommunen och i olika företag. Här är lätt 
att starta företag, söka jobb, göra karriär 
eller jobba på distans. 

Uteliv och nöjen
För dig som gillar uteliv finns vidsträckt 
natur med skogar, berg och vattendrag. 
Polcirkeln genomkorsar kommunen och 
ger oss sommarnätter då solen aldrig går 
ner och riktiga vintrar med snö och is. Här 
finns roliga aktiviteter året runt och ett rikt 
föreningsliv

YRKESOMRÅDEN INOM KOMMUNEN
Skola, vård och omsorg, socialtjänst, vaktmästeri, kost- 
och lokalvård, ekonomi, vatten och avlopp, renhållning, 
bygg och miljö, IT, administration, chefer, räddnings-
tjänst, bibliotek, kultur och fritid.

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 400 personer

YRKESVÄGAR
Teoretisk eller yrkesinriktad gymnasieutbildning,  
universitets- eller högskoleutbildning, yrkeshögskole-
utbildning, Komvux, eller folkhögskola med kvalificerad 
yrkesutbildning. 

FRAMTIDA JOBB HOS OSS: 
Vi har behov av att rekrytera ny personal inom många 
olika områden nu och i framtiden, inte minst under- 
sköterskor, sjuksköterskor och lärare. Våra lediga tjänster  
hittar du på hemsidan: Lediga jobb - Överkalix.se (over-
kalix.se))

ADRESS
Överkalix kommun
956 81 ÖVERKALIX

Telefon:  0926-740 00 
E-post:  kommun@overkalix.se 

Webbplats:  www.overkalix.se
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