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VISSTE DU ATT
Region Gotland är den enda regionen i Sverige som
har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och
regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisa-
tion. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar bra
förutsättningar för utveckling och framgång.

ANTAL ANSTÄLLDA
Över 6 500 medarbetare.

UTBILDNINGSVÄGAR
Det finns ett stort antal utbildningar på olika
nivåer som öppnar upp för möjligheten att jobba
i Region Gotland, bland annat via gymnasiet,
vuxenutbildningen, folk- och yrkeshögskola samt
högskole- och universitetsutbildningar. Vi behöver
ständigt nya engagerade medarbetare som vill
arbeta med oss.

ADRESS
Region Gotland
Visborgsallén 19
621 81 VISBY

Telefon:  0498-26 90 00 (vx)
E-post:  regiongotland@gotland.se

Webbplats:  www.gotland.se

REGION GOTLAND

Hos oss kan du hitta ditt drömjobb 
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REGION GOTLAND

Många hos oss arbetar som lärare, undersköterskor,  
ingenjörer, ekonomer, socionomer, bygglovshandläggare, 
sjuksköterskor, verksamhetsutvecklare, läkare, 
förskollärare, fysioterapeuter, kockar, ledare och det  
finns mer än 200 yrken till - så hos oss kan du hitta ditt 
drömjobb.

Möjligheterna hos oss är många och vår storlek gör det 
möjligt för dig att arbeta inom olika verksamheter eller 
göra karriär inom ett område.  

Genom stafettkontot @viärregiongotland visar vi 
bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete 
har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare 
upp sin arbetsvardag. Håll koll, nästa vecka kanske  
det är ditt drömjobb som dyker upp. 

Vi är Gotlands största arbetsplats.  
Det ger dig trygghet, möjligheter och 
gemenskap. Hos oss får du möjlighet  
att utvecklas och att växa, både som  
individ och tillsammans med andra.  
Var med och bidra till att Gotland blir 
en ännu bättre plats för alla människor, 
i livets alla delar.
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REGION GOTLAND

Hos oss kan du hitta ditt drömjobb

REGION GOTLAND

Följ våra medarbetare
www.instagram.com/viärregiongotland


