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ANTAL ANSTÄLLDA
14500 anställda jobbar inom Kriminalvården.

YRKEN
Vi har ca 70st olika yrkestitlar nationellt inom anstalt, 
häkte, transport, frivård och stödverksamhet. Det vi 
eftersöker nu, och som också är den största yrkes-
gruppen, är kriminalvårdare.

Vad är det kortaste fängelsestraffet man kan dömas 
till? 
Finns det wifi i fängelse? 
Får man ha på sig sina egna kläder?

Läs vanliga och ovanliga frågor och våra svar. 

ADRESS
Kriminalvården
601 80 NORRKÖPING

Besök:  Slottsgatan 78
Telefon:  077-22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats:  www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN
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UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
gymnasiet kan vara vård, ledarskap, beteendeveten-
skap, juridik eller samhällsvetenskap. Men det finns 
även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
bete hos oss. Beroende på vilken yrkesroll du är intres-
serad av kan det också krävas eftergymnasiala studier. 

Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077–22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården är en statlig myndig-
het med ansvar för häkten, fängelser och 
frivård. Vi arbetar för att göra samhället 
säkrare, tryggare och för att minska återfall  
i brott. I vårt uppdrag ingår också att trans-
portera klienter mellan domstol, häkte och 
anstalt, men vi utför även transporter för 
Polisens och Migrationsverkets räkning. 
 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
krafter i samhället bryta den onda cirkeln.

70 olika inriktningar på tjänster
Oavsett vilken roll vi har inom Kriminal-
vården, arbetar vi alla med samma värde-
ringar och samma mål- att människor kan 
förändras.  
 Kriminalvården är som ett samhälle 
i miniatyr, förutom kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer behöver vi exempelvis 
sjukvårdspersonal, lärare och produktions-
ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
nistratörer och chefer inom olika områden.  
 Det finns fler än 70 olika inriktningar 
på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
runt om i Sverige. Vi finns representerade 
i hela landet, från Ystad till Haparanda.  
Vårt huvudkontor ligger i Norrköping. 
 Som statligt anställd i Kriminalvården 
har du som medarbetare dessutom flera 

förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
viduell lönesättning, utökat antal semes-
terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
tjänster inom Kriminalvården. Här kan 
du också läsa mer om förmånerna som an-
ställd, om att sommarjobba inom Krimi-
nalvården och om de olika yrkesrollerna vi 
har inom myndigheten. 

  www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss 

 
 
 
 
 
 

Vill du göra skillnad? Vi vill utveckla kriminalvård tillsammans med dig.

RI
KS

TÄ
CK

AN
DE

 D
EL

SI
D 

2

UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
gymnasiet kan vara vård, ledarskap, beteendeveten-
skap, juridik eller samhällsvetenskap. Men det finns 
även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
bete hos oss. Beroende på vilken yrkesroll du är intres-
serad av kan det också krävas eftergymnasiala studier. 

Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077–22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården är en statlig myndig-
het med ansvar för häkten, fängelser och 
frivård. Vi arbetar för att göra samhället 
säkrare, tryggare och för att minska återfall  
i brott. I vårt uppdrag ingår också att trans-
portera klienter mellan domstol, häkte och 
anstalt, men vi utför även transporter för 
Polisens och Migrationsverkets räkning. 
 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
krafter i samhället bryta den onda cirkeln.

70 olika inriktningar på tjänster
Oavsett vilken roll vi har inom Kriminal-
vården, arbetar vi alla med samma värde-
ringar och samma mål- att människor kan 
förändras.  
 Kriminalvården är som ett samhälle 
i miniatyr, förutom kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer behöver vi exempelvis 
sjukvårdspersonal, lärare och produktions-
ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
nistratörer och chefer inom olika områden.  
 Det finns fler än 70 olika inriktningar 
på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
runt om i Sverige. Vi finns representerade 
i hela landet, från Ystad till Haparanda.  
Vårt huvudkontor ligger i Norrköping. 
 Som statligt anställd i Kriminalvården 
har du som medarbetare dessutom flera 

förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
viduell lönesättning, utökat antal semes-
terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
tjänster inom Kriminalvården. Här kan 
du också läsa mer om förmånerna som an-
ställd, om att sommarjobba inom Krimi-
nalvården och om de olika yrkesrollerna vi 
har inom myndigheten. 

  www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss 

 
 
 
 
 
 

Vill du göra skillnad? Vi vill utveckla kriminalvård tillsammans med dig.

RI
KS

TÄ
CK

AN
DE

 D
EL

SI
D 

2

UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
gymnasiet kan vara vård, ledarskap, beteendeveten-
skap, juridik eller samhällsvetenskap. Men det finns 
även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
bete hos oss. Beroende på vilken yrkesroll du är intres-
serad av kan det också krävas eftergymnasiala studier. 

Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077–22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården är en statlig myndig-
het med ansvar för häkten, fängelser och 
frivård. Vi arbetar för att göra samhället 
säkrare, tryggare och för att minska återfall  
i brott. I vårt uppdrag ingår också att trans-
portera klienter mellan domstol, häkte och 
anstalt, men vi utför även transporter för 
Polisens och Migrationsverkets räkning. 
 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
krafter i samhället bryta den onda cirkeln.

70 olika inriktningar på tjänster
Oavsett vilken roll vi har inom Kriminal-
vården, arbetar vi alla med samma värde-
ringar och samma mål- att människor kan 
förändras.  
 Kriminalvården är som ett samhälle 
i miniatyr, förutom kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer behöver vi exempelvis 
sjukvårdspersonal, lärare och produktions-
ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
nistratörer och chefer inom olika områden.  
 Det finns fler än 70 olika inriktningar 
på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
runt om i Sverige. Vi finns representerade 
i hela landet, från Ystad till Haparanda.  
Vårt huvudkontor ligger i Norrköping. 
 Som statligt anställd i Kriminalvården 
har du som medarbetare dessutom flera 

förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
viduell lönesättning, utökat antal semes-
terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
tjänster inom Kriminalvården. Här kan 
du också läsa mer om förmånerna som an-
ställd, om att sommarjobba inom Krimi-
nalvården och om de olika yrkesrollerna vi 
har inom myndigheten. 

  www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss 

 
 
 
 
 
 

Vill du göra skillnad? Vi vill utveckla kriminalvård tillsammans med dig.

RI
KS

TÄ
CK

AN
DE

 D
EL

SI
D 

2

UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
gymnasiet kan vara vård, ledarskap, beteendeveten-
skap, juridik eller samhällsvetenskap. Men det finns 
även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
bete hos oss. Beroende på vilken yrkesroll du är intres-
serad av kan det också krävas eftergymnasiala studier. 

Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077–22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården är en statlig myndig-
het med ansvar för häkten, fängelser och 
frivård. Vi arbetar för att göra samhället 
säkrare, tryggare och för att minska återfall  
i brott. I vårt uppdrag ingår också att trans-
portera klienter mellan domstol, häkte och 
anstalt, men vi utför även transporter för 
Polisens och Migrationsverkets räkning. 
 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
krafter i samhället bryta den onda cirkeln.

70 olika inriktningar på tjänster
Oavsett vilken roll vi har inom Kriminal-
vården, arbetar vi alla med samma värde-
ringar och samma mål- att människor kan 
förändras.  
 Kriminalvården är som ett samhälle 
i miniatyr, förutom kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer behöver vi exempelvis 
sjukvårdspersonal, lärare och produktions-
ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
nistratörer och chefer inom olika områden.  
 Det finns fler än 70 olika inriktningar 
på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
runt om i Sverige. Vi finns representerade 
i hela landet, från Ystad till Haparanda.  
Vårt huvudkontor ligger i Norrköping. 
 Som statligt anställd i Kriminalvården 
har du som medarbetare dessutom flera 

förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
viduell lönesättning, utökat antal semes-
terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
tjänster inom Kriminalvården. Här kan 
du också läsa mer om förmånerna som an-
ställd, om att sommarjobba inom Krimi-
nalvården och om de olika yrkesrollerna vi 
har inom myndigheten. 

  www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss 

 
 
 
 
 
 

Vill du göra skillnad? Vi vill utveckla kriminalvård tillsammans med dig.

RI
KS

TÄ
CK

AN
DE

 D
EL

SI
D 

2

UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
gymnasiet kan vara vård, ledarskap, beteendeveten-
skap, juridik eller samhällsvetenskap. Men det finns 
även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
bete hos oss. Beroende på vilken yrkesroll du är intres-
serad av kan det också krävas eftergymnasiala studier. 

Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077–22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården är en statlig myndig-
het med ansvar för häkten, fängelser och 
frivård. Vi arbetar för att göra samhället 
säkrare, tryggare och för att minska återfall  
i brott. I vårt uppdrag ingår också att trans-
portera klienter mellan domstol, häkte och 
anstalt, men vi utför även transporter för 
Polisens och Migrationsverkets räkning. 
 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
krafter i samhället bryta den onda cirkeln.

70 olika inriktningar på tjänster
Oavsett vilken roll vi har inom Kriminal-
vården, arbetar vi alla med samma värde-
ringar och samma mål- att människor kan 
förändras.  
 Kriminalvården är som ett samhälle 
i miniatyr, förutom kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer behöver vi exempelvis 
sjukvårdspersonal, lärare och produktions-
ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
nistratörer och chefer inom olika områden.  
 Det finns fler än 70 olika inriktningar 
på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
runt om i Sverige. Vi finns representerade 
i hela landet, från Ystad till Haparanda.  
Vårt huvudkontor ligger i Norrköping. 
 Som statligt anställd i Kriminalvården 
har du som medarbetare dessutom flera 

förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
viduell lönesättning, utökat antal semes-
terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
tjänster inom Kriminalvården. Här kan 
du också läsa mer om förmånerna som an-
ställd, om att sommarjobba inom Krimi-
nalvården och om de olika yrkesrollerna vi 
har inom myndigheten. 

  www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss 

 
 
 
 
 
 

Vill du göra skillnad? Vi vill utveckla kriminalvård tillsammans med dig.Finns det wi-fi i fängelset?
Hur är det egentligen att sitta i fängelse? 
Finns det wi-fi? Får man vara utomhus 
någon gång? Och hur ser livet för de som 
inte döms till fängelse – hur fungerar till 
exempel en fotboja? Och vad händer den 
dag man friges, finns det jobb och någon-
stans att bo för de som suttit inne?

kriminalvården, det är häkten, fängelser och 
det som kallas frivård – alltså kriminal-
vård som bedrivs utanför fängelser, ute i 
sam hället. Vår transporttjänst kör frihets-
berövade personer, oftast mellan våra 
anstalter och häkten, men också för Polisen 
och Migrationsverket. Kriminalvårdens 
värld är okänd för de flesta, men många 
har åsikter om den. Ofta är det åsikter 

som baseras på gissningar och fördomar 
istället för på fakta. En vanlig missupp-
fattning om oss är att vi bara ägnar oss 
åt att låsa in människor. Att vi förvarar 
brottslingar till strafftiden gått ut. 

sanningen är att vi förbereder dem för livet 
efteråt. För fotbojan tas av en dag, arbetet 
att utföra samhällstjänst görs klart och de 
allra flesta som sitter i fängelse kommer 
att släppas ut igen. Vi arbetar hårt för 
att den som sitter i fängelse ska kunna 
komma tillbaka till samhället, istället för 
till ny kriminalitet. En del får till exempel 
delta i behandlings program som ger dem 
verktyg för att ta itu med missbruk, eller 
kriminella värderingar. Andra får terapi 

och medicin mot en diagnos och får hjälp 
att få struktur på sitt liv. En del läser in 
många missade år i skolan och andra lär 
sig ett yrke som kan ge dem ett jobb när 
de lämnar fängelset. Genom att minska 
återfallen i brott blir vårt sam hälle tryggare 
och säkrare och vi bryter den onda cirkeln.

PS Du har säkert massor av frågor om 
Kriminalvården. Gå in på hemsidan och 
kika på filmer och läs mer om till exempel 
vad som händer under en dag i fängelset 
och vilka som blir dina jobbarkompisar 
här:

SÖK ETT VIKTIGT JOBB
Är du bra på att motivera andra, att få dem att tänka 
efter och kanske till och med tänka om? Kriminal
vården är som ett eget samhälle med sjukvård, skolor 
och arbetsplatser. Hos oss jobbar mer än 10.000 
medarbetare över hela landet med att minska återfall 
i brott. Det finns nästan 100 olika jobb att välja 
på – allt från kriminalvårdare och sjuksköterskor till 
snickare, ekonomer och trädgårdsmästare. Vi utbildar 
dig till kriminalvårdare eller ger dig introduktions   
utbildning. Du behöver ha gymnasiekompetens och 
bra kunskaper i svenska, både i tal som skrift. Har du 
redan provat på att jobba ett par år är det en fördel 

och kan du flera språk eller har ett annat modersmål 
än svenska är det såklart bra. Många börjar som som
marvikarier och kommer tillbaka när de har pluggat 
klart. Vi behöver dig.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH TWITTER!

”Vi möter så många olika människor med 
olika bakgrunder. Det är viktigt att du 
har en tro att människan har en vilja och 
förmåga att förändras”

Eugenie, Frivårdsinspektör

KRIM:
VÅRDVI BRYTER DEN ONDA CIRKELN

Nej, de flesta som jobbar nära de intagna i 
ett fängelse eller ett häkte är kriminalvård-
are. Det är till exempel kriminalvårdarna 
som låser och låser upp inne på avdelning-
arna. Men det finns många andra olika 
jobb inom Kriminalvården: sjuksköterskor, 
jurister, psykologer,  kökspersonal, fastig-
hetspersonal och lärare till exempel. Vi har 
verksamheter från Haparanda i norr till 
Trelleborg i söder och totalt jobbar cirka 
11 000 personer inom Kriminalvården. 
Vårt viktigaste mål är att minska återfall 
i brott.

kriminalvården, det är häkten, fängelser 
och frivård. Frivård är kriminalvård som 
bedrivs utanför fängelser, ute i samhället. 
Vår transporttjänst kör frihetsberövade 

personer till rättegångar/förhandlingar 
samt mellan våra anstalter och häkten. Vi 
utför också transporter för Polisen och 
Migrationsverket. Kriminalvårdens värld 
är okänd för de flesta. En vanlig missupp-
fattning om oss är att vi bara ägnar oss 
åt att låsa in människor. Att vi förvarar 
brottslingar till strafftiden gått ut. 

sanningen är att vi förbereder våra klienter 
för livet efteråt. För fotbojan tas av en dag, 
arbetet att utföra samhällstjänst görs klart 
och de allra flesta som sitter i fängelse 
kommer att släppas ut igen. Vi arbetar 
hårt för att den som sitter i fängelse ska 
kunna komma tillbaka till samhället, 
istället för till ny kriminalitet. En del får 
till exempel delta i behandlingsprogram 

som hjälper dem att ta itu med missbruk 
eller kriminella värderingar. Andra får 
hjälp att få struktur på sitt liv. En del läser 
in många missade år i skolan och andra lär 
sig ett yrke som kan ge dem ett jobb när 
de lämnar fängelset. Genom att minska 
återfallen i brott blir vårt samhälle tryggare 
och säkrare och vi bryter den onda cirkeln.

PS Du har säkert massor av frågor om 
Kriminalvården. Gå in på hemsidan och 
kika på filmer och läs mer om till exempel 
vad som händer under en dag i fängelset 
och vilka som kan blir dina framtida 
jobbarkompisar här:

Är de som jobbar i fängelser poliser? 

KRIM:
VÅRD

JOBBA HOS OSS:
Är du stabil, empatisk och intresserad av människor? 
Då kan Kriminalvården vara något för dig. Hos oss får 
du utbildning i samband med anställningen. Utbild-
ningens längd och inriktning anpassas beroende på 
tjänst och genomförs på heltid med lön. Vi utbildar 
våra medarbetare vid regionala utbildningsenheter i 
Stockholm, Göteborg, Härnösand, Malmö, Örebro och 
Norrköping. 

Vår största yrkesgrupp är kriminalvårdare och för att 
söka det jobbet behöver du ha gymnasiekompetens 
och bra kunskaper i svenska både i tal och skrift.  

                                                                            
Som kriminalvårdare är det du som har den dagliga 
kontakten med de intagna. Du får ett omväxlande 
jobb med många kollegor som arbetar runt klienten 
för att bryta den onda cirkeln. Många börjar som-
marjobba som kriminalvårdare och blir sedan kvar 
hos oss. 

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH TWITTER!

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077-22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

www.kriminalvarden.se
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JOBBA HOS OSS
Är du stabil, empatisk och intresserad av människor?
Då kan Kriminalvården vara nåt för dig. Hos oss får du 
utbildning i samband med anställningen. Utbildning-
ens längd och inriktning anpassas beroende på tjänst 
och genomförs på heltid med lön. Vi utbildar våra med-
arbetare vid regionala utbildningsenheter i Stockholm, 
Göteborg, Härnösand; Malmö, Örebro och Norrköping.

Vår största yrkesgrupp är kriminalvårdare och för att 
söka det jobbet behöver du ha gymnasiekompetens 
och bra kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Som kriminalvårdare är det du som har den dagliga 
kontakten med de intagna. Du får ett omväxlande jobb 
med många kollegor som ar´betar runt klienten för att 
bryta den onda cirkeln. Många börjar sommarjobba 
som kriminalvårdare och blir sedan kvar hos oss.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH TWITTER!

ADRESS

Kriminalvården
601 80 NORRKÖPING

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077-22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN

VILL DU JOBBA PÅ SALBERGA 
SOM KRIMINALVÅRDARE?

LÄS VANLIGA OCH OVANLIGA FRÅGOR OCH VÅRA SVAR

Vad är det kortaste fängelsestraffet man kan dömas till?
Finns det wifi i fängelset?
Får man ha på sig sina egna kläder?

Som kriminalvårdare är man med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag – att bryta den onda 
cirkeln – och tillsammans med kunninga kollegor motivera intagna till ett liv utan kriminalitet. 
Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag och är i dagliga kontakt med de intagna. 
Kriminalvårdare bevakar, visiterar och planerar de intagnas frigivning. Genom samtal och rådgivning 
motiverar man dem att reflektera över sin situation och komma ut bättre.

Ett av våra fängelser ligger i Sala och kallas Anstalt Salberga och de söker nya kriminalvårdare.
Har du humanistisk grundsyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 
Samtidigt som du är tydlig, stabil och kan sätta gränser? Då kan du jobba som kriminalvårdare. 
Som tillsvidareanställd, timvikariat eller som sommarjobbare. Och du får lön under utbildningen! 

Läs mer på
www.kriminalvarden.se

ETT VIKTIGT JOBB MED STORA KARRIÄRMÖJLIGHETER!
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UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
gymnasiet kan vara vård, ledarskap, beteendeveten-
skap, juridik eller samhällsvetenskap. Men det finns 
även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
bete hos oss. Beroende på vilken yrkesroll du är intres-
serad av kan det också krävas eftergymnasiala studier. 

Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077–22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se

KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården är en statlig myndig-
het med ansvar för häkten, fängelser och 
frivård. Vi arbetar för att göra samhället 
säkrare, tryggare och för att minska återfall  
i brott. I vårt uppdrag ingår också att trans-
portera klienter mellan domstol, häkte och 
anstalt, men vi utför även transporter för 
Polisens och Migrationsverkets räkning. 
 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
krafter i samhället bryta den onda cirkeln.

70 olika inriktningar på tjänster
Oavsett vilken roll vi har inom Kriminal-
vården, arbetar vi alla med samma värde-
ringar och samma mål- att människor kan 
förändras.  
 Kriminalvården är som ett samhälle 
i miniatyr, förutom kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer behöver vi exempelvis 
sjukvårdspersonal, lärare och produktions-
ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
nistratörer och chefer inom olika områden.  
 Det finns fler än 70 olika inriktningar 
på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
runt om i Sverige. Vi finns representerade 
i hela landet, från Ystad till Haparanda.  
Vårt huvudkontor ligger i Norrköping. 
 Som statligt anställd i Kriminalvården 
har du som medarbetare dessutom flera 

förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
viduell lönesättning, utökat antal semes-
terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
tjänster inom Kriminalvården. Här kan 
du också läsa mer om förmånerna som an-
ställd, om att sommarjobba inom Krimi-
nalvården och om de olika yrkesrollerna vi 
har inom myndigheten. 

  www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss 

 
 
 
 
 
 

Vill du göra skillnad? Vi vill utveckla kriminalvård tillsammans med dig.
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UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
gymnasiet kan vara vård, ledarskap, beteendeveten-
skap, juridik eller samhällsvetenskap. Men det finns 
även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
bete hos oss. Beroende på vilken yrkesroll du är intres-
serad av kan det också krävas eftergymnasiala studier. 

Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077–22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se
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anstalt, men vi utför även transporter för 
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 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
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ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
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på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
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förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
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terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
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UTBILDNINGSBAKGRUND
Inom Kriminalvården är vårt grundläggande krav full-
ständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg 
eller gymnasieexamen. Lämpliga inriktningar inom 
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även andra program kan vara en bra grund för ett ar-
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Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
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våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
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Lämpliga inriktningar på högskola eller universitet 
kan exempelvis vara kriminologi, beteendevetenskap, 
sociologi, socialt arbete, juridik eller statsvetenskap. 

Förutom ovanstående utbildningsinriktningar kan en 
bakgrund inom ekonomi, personal/HR, IT, säkerhet 
och kommunikation vara lämpliga för anställning på 
våra regionkontor eller vårt huvudkontor. Eftersom vi 
också söker exempelvis lärare, sjuksköterskor, psykolo-
ger och produktionsledare – kan också mer yrkesinrik-
tade utbildningar efterfrågas. 

Du måste ha goda kunskaper i att använda svenska 
språket i såväl tal som skrift, och vi ser positivt på att 
du även kan tala och förstå andra språk. 

ADRESS
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KRIMINALVÅRDEN

Kriminalvården är en statlig myndig-
het med ansvar för häkten, fängelser och 
frivård. Vi arbetar för att göra samhället 
säkrare, tryggare och för att minska återfall  
i brott. I vårt uppdrag ingår också att trans-
portera klienter mellan domstol, häkte och 
anstalt, men vi utför även transporter för 
Polisens och Migrationsverkets räkning. 
 Genom att exempelvis arbeta med mo-
tiverande samtal, behandlingsprogram, sys-
selsättning och en möjlighet till studier för 
de intagna – arbetar vi just för att minska 
återfall i kriminalitet. Våra klienter ska vara 
bättre rustade att klara ett liv utan krimina-
litet och eventuella missbruk när de läm-
nar Kriminalvården än de var innan. Vi vill 
tillsammans med klienten, och andra goda 
krafter i samhället bryta den onda cirkeln.

70 olika inriktningar på tjänster
Oavsett vilken roll vi har inom Kriminal-
vården, arbetar vi alla med samma värde-
ringar och samma mål- att människor kan 
förändras.  
 Kriminalvården är som ett samhälle 
i miniatyr, förutom kriminalvårdare och 
frivårdsinspektörer behöver vi exempelvis 
sjukvårdspersonal, lärare och produktions-
ledare. Eller ekonomer, IT-personal, admi-
nistratörer och chefer inom olika områden.  
 Det finns fler än 70 olika inriktningar 
på tjänster bland våra 11 000 medarbetare 
runt om i Sverige. Vi finns representerade 
i hela landet, från Ystad till Haparanda.  
Vårt huvudkontor ligger i Norrköping. 
 Som statligt anställd i Kriminalvården 
har du som medarbetare dessutom flera 

förmåner. Vi erbjuder bland annat indi-
viduell lönesättning, utökat antal semes-
terdagar och löneutfyllnad vid föräldra- 
ledighet. 

Vi söker ständigt nya medarbetare till 
vår breda verksamhet. Gå gärna in på vår 
webbplats för att läsa mer om våra olika 
tjänster inom Kriminalvården. Här kan 
du också läsa mer om förmånerna som an-
ställd, om att sommarjobba inom Krimi-
nalvården och om de olika yrkesrollerna vi 
har inom myndigheten. 

  www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss 

 
 
 
 
 
 

Vill du göra skillnad? Vi vill utveckla kriminalvård tillsammans med dig.Finns det wi-fi i fängelset?
Hur är det egentligen att sitta i fängelse? 
Finns det wi-fi? Får man vara utomhus 
någon gång? Och hur ser livet för de som 
inte döms till fängelse – hur fungerar till 
exempel en fotboja? Och vad händer den 
dag man friges, finns det jobb och någon-
stans att bo för de som suttit inne?

kriminalvården, det är häkten, fängelser och 
det som kallas frivård – alltså kriminal-
vård som bedrivs utanför fängelser, ute i 
sam hället. Vår transporttjänst kör frihets-
berövade personer, oftast mellan våra 
anstalter och häkten, men också för Polisen 
och Migrationsverket. Kriminalvårdens 
värld är okänd för de flesta, men många 
har åsikter om den. Ofta är det åsikter 

som baseras på gissningar och fördomar 
istället för på fakta. En vanlig missupp-
fattning om oss är att vi bara ägnar oss 
åt att låsa in människor. Att vi förvarar 
brottslingar till strafftiden gått ut. 

sanningen är att vi förbereder dem för livet 
efteråt. För fotbojan tas av en dag, arbetet 
att utföra samhällstjänst görs klart och de 
allra flesta som sitter i fängelse kommer 
att släppas ut igen. Vi arbetar hårt för 
att den som sitter i fängelse ska kunna 
komma tillbaka till samhället, istället för 
till ny kriminalitet. En del får till exempel 
delta i behandlings program som ger dem 
verktyg för att ta itu med missbruk, eller 
kriminella värderingar. Andra får terapi 

och medicin mot en diagnos och får hjälp 
att få struktur på sitt liv. En del läser in 
många missade år i skolan och andra lär 
sig ett yrke som kan ge dem ett jobb när 
de lämnar fängelset. Genom att minska 
återfallen i brott blir vårt sam hälle tryggare 
och säkrare och vi bryter den onda cirkeln.

PS Du har säkert massor av frågor om 
Kriminalvården. Gå in på hemsidan och 
kika på filmer och läs mer om till exempel 
vad som händer under en dag i fängelset 
och vilka som blir dina jobbarkompisar 
här:

SÖK ETT VIKTIGT JOBB
Är du bra på att motivera andra, att få dem att tänka 
efter och kanske till och med tänka om? Kriminal
vården är som ett eget samhälle med sjukvård, skolor 
och arbetsplatser. Hos oss jobbar mer än 10.000 
medarbetare över hela landet med att minska återfall 
i brott. Det finns nästan 100 olika jobb att välja 
på – allt från kriminalvårdare och sjuksköterskor till 
snickare, ekonomer och trädgårdsmästare. Vi utbildar 
dig till kriminalvårdare eller ger dig introduktions   
utbildning. Du behöver ha gymnasiekompetens och 
bra kunskaper i svenska, både i tal som skrift. Har du 
redan provat på att jobba ett par år är det en fördel 

och kan du flera språk eller har ett annat modersmål 
än svenska är det såklart bra. Många börjar som som
marvikarier och kommer tillbaka när de har pluggat 
klart. Vi behöver dig.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH TWITTER!

”Vi möter så många olika människor med 
olika bakgrunder. Det är viktigt att du 
har en tro att människan har en vilja och 
förmåga att förändras”

Eugenie, Frivårdsinspektör

KRIM:
VÅRDVI BRYTER DEN ONDA CIRKELN

Nej, de flesta som jobbar nära de intagna i 
ett fängelse eller ett häkte är kriminalvård-
are. Det är till exempel kriminalvårdarna 
som låser och låser upp inne på avdelning-
arna. Men det finns många andra olika 
jobb inom Kriminalvården: sjuksköterskor, 
jurister, psykologer,  kökspersonal, fastig-
hetspersonal och lärare till exempel. Vi har 
verksamheter från Haparanda i norr till 
Trelleborg i söder och totalt jobbar cirka 
11 000 personer inom Kriminalvården. 
Vårt viktigaste mål är att minska återfall 
i brott.

kriminalvården, det är häkten, fängelser 
och frivård. Frivård är kriminalvård som 
bedrivs utanför fängelser, ute i samhället. 
Vår transporttjänst kör frihetsberövade 

personer till rättegångar/förhandlingar 
samt mellan våra anstalter och häkten. Vi 
utför också transporter för Polisen och 
Migrationsverket. Kriminalvårdens värld 
är okänd för de flesta. En vanlig missupp-
fattning om oss är att vi bara ägnar oss 
åt att låsa in människor. Att vi förvarar 
brottslingar till strafftiden gått ut. 

sanningen är att vi förbereder våra klienter 
för livet efteråt. För fotbojan tas av en dag, 
arbetet att utföra samhällstjänst görs klart 
och de allra flesta som sitter i fängelse 
kommer att släppas ut igen. Vi arbetar 
hårt för att den som sitter i fängelse ska 
kunna komma tillbaka till samhället, 
istället för till ny kriminalitet. En del får 
till exempel delta i behandlingsprogram 

som hjälper dem att ta itu med missbruk 
eller kriminella värderingar. Andra får 
hjälp att få struktur på sitt liv. En del läser 
in många missade år i skolan och andra lär 
sig ett yrke som kan ge dem ett jobb när 
de lämnar fängelset. Genom att minska 
återfallen i brott blir vårt samhälle tryggare 
och säkrare och vi bryter den onda cirkeln.

PS Du har säkert massor av frågor om 
Kriminalvården. Gå in på hemsidan och 
kika på filmer och läs mer om till exempel 
vad som händer under en dag i fängelset 
och vilka som kan blir dina framtida 
jobbarkompisar här:

Är de som jobbar i fängelser poliser? 

KRIM:
VÅRD

JOBBA HOS OSS:
Är du stabil, empatisk och intresserad av människor? 
Då kan Kriminalvården vara något för dig. Hos oss får 
du utbildning i samband med anställningen. Utbild-
ningens längd och inriktning anpassas beroende på 
tjänst och genomförs på heltid med lön. Vi utbildar 
våra medarbetare vid regionala utbildningsenheter i 
Stockholm, Göteborg, Härnösand, Malmö, Örebro och 
Norrköping. 

Vår största yrkesgrupp är kriminalvårdare och för att 
söka det jobbet behöver du ha gymnasiekompetens 
och bra kunskaper i svenska både i tal och skrift.  

                                                                            
Som kriminalvårdare är det du som har den dagliga 
kontakten med de intagna. Du får ett omväxlande 
jobb med många kollegor som arbetar runt klienten 
för att bryta den onda cirkeln. Många börjar som-
marjobba som kriminalvårdare och blir sedan kvar 
hos oss. 

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH TWITTER!

ADRESS

Kriminalvården
601 80 Norrköping

Besök: Slottsgatan 78
Telefon: 077-22 80 800
E-post:  HK.HR@kriminalvarden.se

Webbplats: www.kriminalvarden.se
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JOBBA HOS OSS
Är du stabil, empatisk och intresserad av människor?
Då kan Kriminalvården vara nåt för dig. Hos oss får du 
utbildning i samband med anställningen. Utbildning-
ens längd och inriktning anpassas beroende på tjänst 
och genomförs på heltid med lön. Vi utbildar våra med-
arbetare vid regionala utbildningsenheter i Stockholm, 
Göteborg, Härnösand; Malmö, Örebro och Norrköping.

Vår största yrkesgrupp är kriminalvårdare och för att 
söka det jobbet behöver du ha gymnasiekompetens 
och bra kunskaper i svenska både i tal och skrift.

Som kriminalvårdare är det du som har den dagliga 
kontakten med de intagna. Du får ett omväxlande jobb 
med många kollegor som ar´betar runt klienten för att 
bryta den onda cirkeln. Många börjar sommarjobba 
som kriminalvårdare och blir sedan kvar hos oss.

FÖLJ OSS PÅ LINKEDIN OCH TWITTER!

ADRESS

Kriminalvården
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KRIMINALVÅRDEN

VILL DU JOBBA PÅ SALBERGA 
SOM KRIMINALVÅRDARE?

LÄS VANLIGA OCH OVANLIGA FRÅGOR OCH VÅRA SVAR

Vad är det kortaste fängelsestraffet man kan dömas till?
Finns det wifi i fängelset?
Får man ha på sig sina egna kläder?

Som kriminalvårdare är man med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag – att bryta den onda 
cirkeln – och tillsammans med kunninga kollegor motivera intagna till ett liv utan kriminalitet. 
Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag och är i dagliga kontakt med de intagna. 
Kriminalvårdare bevakar, visiterar och planerar de intagnas frigivning. Genom samtal och rådgivning 
motiverar man dem att reflektera över sin situation och komma ut bättre.

Ett av våra fängelser ligger i Sala och kallas Anstalt Salberga och de söker nya kriminalvårdare.
Har du humanistisk grundsyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. 
Samtidigt som du är tydlig, stabil och kan sätta gränser? Då kan du jobba som kriminalvårdare. 
Som tillsvidareanställd, timvikariat eller som sommarjobbare. Och du får lön under utbildningen! 

Läs mer på
www.kriminalvarden.se

ETT VIKTIGT JOBB MED STORA KARRIÄRMÖJLIGHETER!
Som kriminalvårdare är man med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag - att bryta den onda 
cirkeln - och tillsammans med kunniga kollegor motivera intagna till ett liv utan kriminalitet. 
Arbetet som kriminalvårdare bedrivs i arbetslag och är i daglig kontakt med de intagna. 
Kriminalvården bevakar, visiterar och planerar de intagnas frigivning. Genom samtal och rådgivning 
motiverar man dem att reflektera över sin situation och komma ut bättre. 

Ett av våra fängelser ligger i Sala och kallas Anstalt Salberga och de söker nya kriminalvårdare. 
Har du humanistisk grundsyn, empatisk förmåga och kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt 
samtidigt som du är tydlig, stabil och kan sätta gränser? Då kan du jobba som kriminalvårdare
som tillsvidareanställd, timvikarie eller som sommarjobbare. Och du får lön under utbildningen!

Läs mer på 
www.kriminalvården.se 


