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ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 1 500

YRKEN 
Inom kommunens verksamhet finns en mängd olika
yrken för dig som gillar att arbeta med människor
med jobb som t ex sjuksköterska, undersköterska,
socionom, förskollärare och lärare. Det finns också
spännande ingenjörsyrken och jobb med stadens
parker som t ex parkarbetare.

Vi är den största arbetsgivaren i Sölvesborg.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi har ett stort behov av personal och vi behöver dig
som är engagerad och som vill jobba i en kommun
som verkligen bryr sig om de som vi är till för.

UTBILDNINGSVÄGAR
Flera av våra yrken kräver högskoleutbildning, men
vissa av våra tjänster kan man utbilda sig till på
gymnasienivå som t ex undersköterska. Vi satsar på
våra anställda och det finns möjlighet att kompetens-
utvecklas när du väl arbetar hos oss.

KONTAKT
personalkontoret@solvesborg.se

ADRESS
Sölvesborgs kommun
294 80 SÖLVESBORG

Telefon: 0456-81 60 00
E-post: info@solvesborg.se

Webbplats: www.solvesborg.se
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Hos oss gör du skillnad!
Vi gör skillnad i våra invånares, företagares och besökares liv. Våra 
jobb finns för att människor besöker, verkar och bor i Sölvesborg. 
Utan människor skulle kommunen inte finnas till.

I Sölvesborgs kommun arbetar 1 500 medarbetare efter ledorden 
värme, närhet och engagemang. Vår värdegrund genomsyrar all verk-
samhet och vi arbetar tillsammans för att Sölvesborg ska vara en plats där 
det skapas möjligheter för den som bor, verkar eller vistas här.

Vi erbjuder dig en dynamisk och lyhörd arbetsplats där vi är 
positiva till nya idéer och god stämning och trivsel har hög prioritet. 
Som arbetsgivare värnar vi om alla våra medarbetare och erbjuder 
därför många förmåner. Sölvesborg ligger vid Blekinges kust med 
goda pendlingsmöjligheter till både Karlskrona och Malmö.

EN MÄNGD OLIKA YRKEN ATT VÄLJA MELLAN
Sölvesborgs kommun är en stor arbetsgivare och kan erbjuda 
många olika spännande arbeten. Några yrken vi ofta söker 
personal till är till exempel:
• Lärare
• Förskollärare
• Socionomer
• Undersköterskor och annan omvårdnadspersonal
• Sjuksköterskor
• Fysioterapeuter
• Kock
• Måltidspersonal
• Städpersonal

Vi annonserar regelbundet, håll utkik på 
solvesborg.se/ledigajobb

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 1 500

YRKEN INOM FÖRETAGET
Inom kommunens verksamhet finns den mängd olika 
yrken för dig som gillar att arbeta med människor 
med jobb som tex sjuksköterska, undersköterska, 
socionom, förskollärare och lärare. Det finns också 
spännande ingenjörsyrken och jobb med stadens 
parker som tex. parkarbetare.

Vi är den största arbetsgivaren i Sölvesborg.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi har ett stort behov av personal och vi behöver dig 
som är engagerad och som vill jobba i en kommun 
som verkligen bryr sig om de som vi är till för.

UTBILDNINGSVÄGAR
Flera av våra yrken kräver högskoleutbildning. Men 
vissa av våra tjänster kan man utbilda sig till på 
gymnasienivå som tex undersköterska.  Vi satsar på 
våra anställda och det finns möjlighet att kompetens-
utvecklas när du väl arbetar hos oss.

KONTAKT
personalkontoret@solvesborg.se

ADRESS

Sölvesborgs kommun
294 80 SÖLVESBORG

Telefon: 0456-81 60 00
E-post: info@solvesborg.se

Webbplats: www.solvesborg.se

SÖLVESBORGS KOMMUN

JOBBA SOM VIKARIE?
Vi söker löpande timvikarier till vår 
bemanningsenhet för omsorg om äldre 
och personer med funktionsvariationer. 
Vi söker alltid vikarier under semester-
perioden, håll utkik!
Kontakta oss på telefon 0456-81 69 00 
eller via bemanningen@solvesborg.se

MÖJLIGHETER FÖR DIG SOM STUDENT
Vill du ha ett meriterande extrajobb, en 
rolig praktik eller skriva ditt examens-
arbete och din uppsats hos oss?

Hos oss finns goda möjligheter inom ditt 
utbildningsområde samtidigt som du 
knyter kontakter och får viktig erfarenhet.
Läs mer om möjligheterna via 
solvesborg.se/student


