
Jobba hos

Sollefteå kommun

EN BROSCHYR OM ATT JOBBA HOS SOLLEFTEÅ KOMMUN



– Sollefteå kommun är en organisation där vi arbetar med 
nära ledarskap och tydliga målbilder. För oss är det viktigt 
att varje enskild medarbetare får känna sig sedd och hörd.
 Vi har ett rekryteringsbidrag som blivit en succé, men 
det är bara dörren in. Målet är självklart att alla ska trivas 
i organisationen, oavsett hur länge de jobbat här. Vi har 
till exempel nyligen höjt friskvårdsbidraget samt att alla 
kommunanställda har gratis spåravgift på Hallstaberget 

och fri entré i flera av kommunens badanläggningar. 
 Sollefteå kommun är en stark och uppskattad arbets-
givare och jag tror att nyckeln är att varje medarbetare 
ska känna att dörren står öppen till sin chef. Vi har en 
grundtro på att alla kan göra ett gott arbete, att alla våra 
medarbetare behövs, att var och en har möjlighet att på-
verka och utveckla sitt arbete här hos oss och verkligen 
göra skillnad.

Sollefteå kommun som arbetsgivare

Karin Jacobsson, biträdande HR-chef



JESPER MAGNUSSON 
SOCIALSEKRETERARE

– Sollefteå kommun är en ar-
betsplats där man känner sig 
uppskattad och önskvärd. 
Inom socialtjänsten har vi 
en god sammanhållning med 
kollegor som ställer upp för 
varandra. Det märks att Sol-
lefteå kommun värderar sina 
anställda högt och gör sitt 
yttersta för att vara en kon-
kurrenskraftig kommun som 
ständigt strävar framåt.

HANNA VÖRMAN 
BYGGNADSINSPEKTÖR

– Sollefteå kommun är en bra 
arbetsgivare som är mån om 
sina anställda, såväl genom att 
erbjuda vidareutbildningar i 
tjänsten som genom att stöt-
ta och möjliggöra ett aktivt liv 
utanför arbetet. 

ANNA-MARICA EK 
DANSLÄRARE, KULTURSKOLAN

– Jag tycker att det är inspire-
rande att jobba i en kommun 
som har kraften att alltid strä-
va framåt, längre och bredare.

Hur är det att ha Sollefteå kommun som arbetsgivare?



Du gör skillnad

HELEN HÖGLUND 
KOCK, LILLÄNGETS SKOLA

– Jag ser till att både elever 
och lärare får i sig det de be-
höver under en dag. Det räck-
er ju inte med att få med alla 
näringsämnen som krävs, det 
måste ju smaka bra också! Det 
kan vara en utmaning att steka 
tunnpannkakor till 300 perso-
ner men det är så värt det när 
vi märker hur uppskattat det 
är!

ANDREAS RIBBEFORS 
HÖGSTADIELÄRARE, NIPANSKOLAN

– Som lärare får jag vara med 
och hjälpa unga människor 
att hitta sig själva och ge dem 
kunskap och makt att bli de 
bästa versionerna av sig själ-
va! Här i Sollefteå ligger vi i 
framkant när det gäller digital 
teknik i skolan så vi har bra 
förutsättningar att lära ut på 
ett sätt som hänger ihop med 
hur samhället ser ut idag.

ANNA LAGERGREN 
REKTOR, RAMSELE REKTORSOMRÅDE
– Som rektor är jag med och 
utbildar nästa generation och 
att skapa en bra utbildning blir 
mitt bidrag både till dem och 
till kommunen. Eleverna ska 
komma ut med goda kunska-
per och alla möjligheter att fylla 
på sin ryggsäck, oavsett om de 
kommer från liten ort på lands-
bygden eller staden. Skolans 
digitala arbete möjliggör detta 
samt ger alla elever förutsätt-
ning att klara sin skolgång.

Varje dag arbetar vi inom Sollefteå kommun med att rädda liv, utbilda den yngre generationen, hjälpa 
de äldre och de svaga i samhället, hålla våra gator rena och fina, göra så att parkerna blommar och 
så mycket mer. Att arbeta inom Sollefteå kommun innebär att du är med och gör skillnad, varje dag.



Du gör skillnad



100 000 skäl att välja Sollefteå kommun
Du som jobbar inom följande yrken kan ta del av 
vårt rekryteringspaket* värt 100 000 kr: 
• Legitimerad sjuksköterska
• Fysioterapeut
• Arbetsterapeut
• Socialsekreterare
• Lärare
• Civilingenjör
• Högskoleingenjör

Rekryteringspaketet betalas ut så här:
• Flyttbidrag, personer som nyanställs inom dessa 

yrkesgrupper och bor utanför kommunen har 
rätt till en engångssumma på 25 000 kronor som 
flyttbidrag till Sollefteå kommun.

• 15 000 kronor betalas ut på sjunde månadslönen 
• 20 000 kronor efter två års anställning
• 40 000 kronor efter fem års anställning

Fler förmåner
Utöver ovanstående erbjuder Sollefteå kommun 
som sagt en rad förmåner som bidrar till att för-
gylla vardagen som anställd.

35-timmars arbetsvecka
Medarbetare inom äldreomsorgen har 35-timmars ar-
betsvecka som heltidsmått och alla har rätt till en hel-
tidstjänst.

Generöst friskvårdsbidrag
Alla anställda har rätt till ett friskvårdsbidrag på 2000 
kr/år vilket är förmånligast i hela länet. Bidraget kan 
användas till alla aktiviteter som står listade på Skatte-
verkets lista över förmåner för friskvård.

Skidåkning och bad
Även kostnadsfri åkning i Hallstabergets fantastiska 
längdskidspår, fri entré till Ramsele badhus och fri-
luftsbad, Näsåkers badhus, Risöns tempererade bad i 
Sollefteå samt Junsele friluftsbad ingår också för alla 
anställda inom Sollefteå kommun.

Sollefteå kommun 
-en fördelaktig arbetsgivare
Att jobba för Sollefteå kommun är bra på många sätt. Förutom trevliga medarbetare, utvecklande arbetsuppgifter 
inom allt från utbildning och vård till teknik och administration så erbjuder kommunen en rad förmåner för sina 
anställda. Dels handlar det om generella förmåner som gäller för alla anställda men även ett speciellt rekryterings-
paket med ett värde på 100 000 kr för vissa yrkeskategorier.





0620-68 20 00
www.solleftea.se

www.offentligajobb.se
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