
UndersköterskaSjuksköterska Tandläkare

LäkareFysioterapeut Tjänstedesigner

Vill du göra skillnad på riktigt? Vi har jobbet som passar dig.
Vi har yrken för alla intressen och kunskaper. Några kan operera, för andra är IT eller projektledning det 
roligaste som finns. Men en sak gör oss lika. Vi gör skillnad på riktigt. Har vi jobbet som passar dig? 
Hitta rätt utbildning så ses vi om några år. 
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OLIKA YRKEN HOS OSS
Hos oss kan du jobba som bland annat läkare, sjuk-
sköterska, psykolog, biomedicinsk analytiker, fysiote-
rapeut, arbetsterapeut, vårdadministratör, tekniker,  
lärare, logoped, socionom, servicepersonal, fastig-
hetsskötare, nätverkstekniker, IT-arkitekt, projekt- 
ledare, verksamhetsutvecklare, ekonom, administratör,  
kommunikatör eller HR-konsult.

ANTAL MEDARBETARE
Cirka 8600 

SÅ HITTAR DU HIT – UTBILDNINGSVÄGAR
Omvårdnads- eller naturvetenskapliga programmet och 
fortsatta studier vid universitet och högskolor samt 
inom YH-programmets olika yrkesområden.

SOCIALA MEDIER

regionvarmlandse

@regionvarmland

regionvarmland

ADRESS
Region Värmland
651 82 KARLSTAD

Telefon: 010-831 50 00 (vx)
E-post: rekrytering@regionvarmland.se

Webbplats: www.regionvarmland.se/jobb

REGION VÄRMLAND



DietistVårdadministratör Barnmorska

TandsköterskaBiomedicinsk analytiker Psykolog

IT-teknikerLärare Tandhygienist
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FOLKTANDVÅRDEN VÄRMLAND

OLIKA YRKEN HOS OSS
Hos oss kan du jobba som bland annat tandläkare, 
tandhygienist, tandsköterska och tandtekniker.

ANTAL MEDARBETARE 
Cirka 560

SÅ HITTAR DU HIT – UTBILDNINGSVÄGAR 
För att bli tandläkare går du fem år på Tandläkarhög-
skolan i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Umeå. Är du
intresserad av att bli tandhygienist finns den treåriga 
högskoleutbildningen på flera orter i landet, bland  

annat i Karlstad. Även för att bli tandtekniker är det 
en treårig högskoleutbildning som gäller, utbildningen 
finns i Umeå, Göteborg och Malmö. Vill du jobba som 
tandsköterska går du den kvalificerade yrkesutbildningen  
(YH) som är ett och ett halvt år. En tandsköterske- 
utbildning finns i Karlstad.

SOCIALA MEDIER

folktandvardenvarmland

ADRESS
Folktandvården Värmland 
Lagergrens gata 7
652 14  KARLSTAD 

Telefon: 010-831 96 44, 010-831 96 45
E-post: asa.e.nyberg@regionvarmland.se 
 julia.wall@regionvarmland.se

Webbplats: www.regionvarmland.se/tandvard


