
RE
GI

ON
AL

 D
EL

 
SI

D 
2

ANTAL ANSTÄLLDA
Karlshamns kommun har mer än 3000 anställda inom 
tre olika förvaltningar – Socialförvaltningen, Utbild-
ningsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Över 200 olika yrken inom olika områden.

Här kan du till exempel jobba som sjuksköterska, 
undersköterska, arkitekt, förskollärare, ekonom, 
socialsekreterare, jurist, fysioterapeut, it-tekniker, 
ingenjör, stödassistent, parkarbetare, måltidsbiträde, 
lokalvårdare eller lärare. Och mer därtill!

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi behöver nya kompetenta och engagerade 
medarbetare inom många områden – både nu 
och i framtiden. Välkommen att jobba hos oss! 

UTBILDNINGSVÄGAR
Våra yrken kräver olika utbildningar. För ungefär 70% 
av yrkena krävs högskole- eller universitetsutbildning. 
Övriga yrken kräver utbildning från gymnasiet eller 
yrkeshögskola. 

Som anställd har du flera möjligheter att kompetens-
utvecklas och växa på plats inom organisationen.

ADRESS
Karlshamns kommun
374 81 KARLSHAMN 

Telefon: 0454-810 00
E-post: info@karlshamn.se

Webbplats: www.karlshamn.se

SOCIALA MEDIER

 karlshamnskommun

 karlshamns-kommun

KARLSHAMNS KOMMUN

Som medarbetare i Karlshamns kommun är du mitt i invånarnas 
vardag. Vi möter folk där de är i livet, vare sig det är på försko-
lan, i skolan, på väg till jobbet eller på äldreboendet. Vår kultur 
ska präglas av tillit, lärande och etik – både mellan medarbetare 
och gentemot medborgare.

Du kan till exempel jobba som:

• Sjuksköterska
• Undersköterska
• Förskollärare
• Socialsekreterare
• Arkitekt
• Ingenjör
• Fysioterapeut
• IT-tekniker
• Lärare
• Stödassistent
• Ekonom
• Parkarbetare
• Måltidsbiträde
• Lokalvårdare

Här kan du vara med och bidra 
till hur Karlshamn utvecklas! 

Hos oss finns över 200 yrken 
inom flera olika områden som på 
olika sätt påverkar invånarnas 
vardag.

Testa våra yrken
Vi har ferietjänster för dig som 
är mellan 17-19 år gammal. Det 
är ett bra sätt att lära känna oss 
som organisation och få en  
arbetslivserfarenhet på ditt CV. 

Många jobbar också hos oss på 
timmar under tiden de pluggar 
på gymnasiet, högskola eller  
universitet.

Hos oss gör du skillnad 
i människors vardag!


