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ANTAL ANSTÄLLDA
Vi fi nns på 13 orter i Gävleborgs län 
och har cirka 450 medarbetare.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor, 
receptionister och tandtekniker.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi behöver nya medarbetare inom alla yrkeskategorier.

UTBILDNINGSVÄGAR
5-årig högskoleutbildning till tandläkare. 3-årig 
högskoleutbildning till tandhygienist. Eftergymnasial 
utbildning till tandsköterska. För mer information 
angående utbildningar, kontakta din studie- och 
yrkesvägledare.

KONTAKT
hrftv@regiongavleborg.se  

ADRESS
Folktandvården Gävleborg
Box 581 
801 08 GÄVLE

Webbplats: www.ftvgavleborg.se
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ANTAL ANSTÄLLDA
Vi fi nns på 13 orter i Gävleborgs län
och har cirka 450 medarbetare.

YRKEN INOM FÖRETAGET
Tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor,
receptionister och tandtekniker.

FRAMTIDA JOBB HOS OSS
Vi behöver nya medarbetare inom alla yrkeskategorier.

UTBILDNINGSVÄGAR
5-årig högskoleutbildning till tandläkare. 3-årig
högskoleutbildning till tandhygienist. Eftergymnasial
utbildning till tandsköterska. För mer information
angående utbildningar, kontakta din studie- och
yrkesvägledare.

KONTAKT
hrftv@regiongavleborg.se  

ADRESS

Folktandvården Gävleborg
Box 581
801 08 GÄVLE

Webbplats: www.ftvgavleborg.se/larling
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Funderar du på om e�  jobb inom
tandvården är något för dig?

Att arbeta med tänder och tandvård ger 
dig många möjligheter på framtidens
arbetsmarknad. Du möter och hjälper 
människor samtidigt som du får arbeta 
med den senaste tekniken. Det är också
en bransch där möjligheterna till jobb
är väldigt goda!

Folktandvården Gävleborg är en stor
arbetsgivare med kliniker i hela länet. Vi 
satsar mycket på vidareutveckling av våra 
medarbetare. För oss är det viktigt att hela
tiden ligga i framkant, både som arbets-
givare och hur vi bäst driver vår verksam-
het framåt.

Vi erbjuder dig som just avslutat 
gymnasiet möjligheten att jobba 
som lärling. Lärlingsprogram-
met är en chans att få en djupare 
insyn i tandvården innan du be-
stämmer dig för en utbildning. 

Läs mer på vår webb!Fatimah Hayder Tawfeeq
gick  v år t  lär l ingspro gram 202 1/22 .
Nu  p luggar  hon  t i l l  tandläkare .


