
FÖRETAGSBROSCHYR



VÄLKOMMEN TILL 
Framtid!

1Du har redan klarat av steg ett, 
att öppna den digitala broschyren. 
Du är på god väg till nya kontakter!

2På nästa sida har du chansen att välja den 
kategori som passar bäst med din utbildning 

och bläddra bland företagen i listan.

3 På företagssidan hittar du information 
om företaget och vilka jobb de erbjuder 

genom de tända symbolerna högst upp på sidan.

4Gå och säg hej! 
Prata med företagsrepresentanterna på plats på mässan. 

Tänk om det leder till ditt drömjobb?

Bläddra bland företagen



Heltid Deltid Sommarjobb Exjobb Praktik

Vad betyder symbolerna?

Välj kategori



TILLBAKA TILL
START

BETEENDE
VETENSKAP



TILLBAKA TILL
START

Som världens största HR-partner
har Adecco Group individens utveckling och kundens behov i 

fokus, och vet hur viktigt det är för ett företags  
konkurrenskraft att ha rätt person på rätt plats. I Sverige 

erbjuder Adecco Group såväl uthyrnings- och  
rekryteringstjänster som lösningar inom bland  

annat ledarskaps- och kompetensutveckling, 
karriärrådgivning, omställning och  

outsourcing på 59 kontor spridda över 
hela landet.

D:E7

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/adecco
http://www.adecco.se/student
https://www.facebook.com/adecco.student.sverige


TILLBAKA TILL
START

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet
för dig som är beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare,  

personalvetare, samhällsvetare eller socionom. Vi samlar 
71 000 akademiker som tror att vi kan göra samhället 

bättre tillsammans än var för sig. Vi är partipolitiskt 
obundna, men tar tveklöst ställning i frågor som 

rör våra medlemmars utbildning, anställning 
och arbetsmarknad.

G:g1

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/akademikerf-rbundet-ssr
https://akademssr.se/student
https://www.facebook.com/AkademikerforbundetSSRstudent/


TILLBAKA TILL
START

I Falköpings Kommun har vi fokus på hållbar utveckling
Vi värnar om livskvalitetsfrågorna för att öka välbefinnandet 

och trivseln för de som bor och verkar i Falköping 
- nu och i framtiden.

Vår gemensamma värdegrund utgår från att vi 
som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi 

erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, 
goda utvecklingsmöjligheter och ett gott 

arbetsklimat med engagerade kollegor.

G:G5

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/1827751/
http://www.falkoping.se/jobb
https://www.facebook.com/falkopingskommun/


TILLBAKA TILL
START

Götene kommun är den lilla kommunen med många möjligheter
Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet 

som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska 
och professionella gränser. Vi som arbetar i Götene 

kommun är till för dem som bor i, besöker och verkar i 
Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att 

stödja deras behov. Grunden i vårt medarbetarskap 
är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som 

medarbetare i Götene är du engagerad och 
delaktig och vi eftersträvar arbetsplatser 

som stimulerar till initiativrikedom, 
kreativitet och ansvarstagande. Vi kan 

erbjuda meningsfulla och 
samhällsnyttiga arbeten. Inom 

Götene kommun vill vi på 
bästa sätt ta vara på din 

kompetens i arbetet.

G:A4

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/9245022/
http://www.gotene.se/jobb
https://www.facebook.com/gotene/


TILLBAKA TILL
START

G:A3

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/school/15106323/
http://www.his.se
https://www.facebook.com/hogskolaniskovde/?ref=br_rs


TILLBAKA TILL
START

Jusek är förbundet
för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare,

 kommunikatörer och samhällsvetare. 
Vi är experter på just din karriär. 

Med nätverk, event och rådgivning 
stärker vi dig i din karriär. 

Bli medlem idag!

D:Z3

Webbplats

Facebook

http://www.jusek.se
https://www.facebook.com/JusekStudent/


TILLBAKA TILL
START

Kriminalvården är en statlig myndighet
med ansvar för häkten, fängelser och frivård. 

Vår uppgift är att tillsammans med polis, 
åklagare och domstolar minska 

brottsligheten och öka 
människors trygghet.

G:G2

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/34917/
http://www.kriminalvarden.se


TILLBAKA TILL
START

Att arbeta på Mariestads kommun
ger dig möjlighet att vara med och påverka din 

egen och andras vardag. 
På kommunen har ditt arbete en betydelse 

— du behövs och du uppskattas.

G:G3

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/92909/
http://www.mariestad.se
https://www.facebook.com/Jobba-i-Mariestads-kommun-576181155872763/


TILLBAKA TILL
START

Skara kommuns medarbetare
levererar varje dag Sveriges viktigaste jobb. 

Vi ger våra äldre en hjälpande hand, 
vi lär barn att läsa och formar hållbara miljöer. 

Vi är med och skapar svensk 
välfärd helt enkelt! 

G:D6

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/847413/
http://www.skara.se
https://www.facebook.com/skarakommun/


TILLBAKA TILL
START

G:G9

Gör skillnad i en stad som växer!
Skövde kommun är en av Skaraborgs största arbetsgivare med 
 över 4400 medarbetare, som alla jobbar för att underlätta och 

skapa en bra vardag för Skövdes invånare och besökare. 

Du som väljer att jobba hos oss får ett meningsfullt 
jobb. Här kan du jobba med att utveckla staden, 
skapa förutsättningar för att bygga bostäder, ta 

hand om äldre och funktionshindrade,
 utbilda barn och elever, smycka parker, 

leverera värme och vatten, laga mat 
eller lokaler och mycket mer.

Webbplats

Facebook

http://www.skovde.se
https://www.facebook.com/Skovdekommun


TILLBAKA TILL
START

Tibro kommun
med 11 000 invånare, ligger i norra delen av

 Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv
 med en unik kompetens om möbler,

 inredning och logistik och
 ett rikt föreningsliv med

 många framstående
 idrottare.

G:G6

Webbplats

Facebook

http://www.tibro.se/lediga-jobb
https://www.facebook.com/groups/151897414946641/


TILLBAKA TILL
START

Tidaholms kommun
har ungefär 1200 anställda och vi sköter om

 allt från snöröjning till barnomsorg för våra knappt 
13 000 invånare. Tidaholms vision är att kommunen 

ska vara en plats där man kan leva och bo
 i en god livsmiljö som skapar trygghet,

 omtanke och utveckling för 
både individ och företag.

G:G4

Webbplats

Facebook

http://www.tidaholm.se
https://www.facebook.com/Tidaholmskommun


TILLBAKA TILL
START

Our mission
is to be the world’s most

progressive and desired premium car
company and to make people’s life less

complicated.

G:A7

Webbplats

http://www.volvocars.com


TILLBAKA TILL
START

WinLas är företaget med det stora hjärtat
och kunden i fokus. Vi växer ständigt och 

i takt med det letar vi också efter
nya medarbetare. Vi vill därför träffa 

dagens studenter som i framtiden 
kan bli en del av WinLas-gänget.

D:Z2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/18059101/
http://www.winlas.se
https://www.facebook.com/WinLasAB/


DATA & IT 
DATASPELSUTVECKLING

TILLBAKA TILL
START

DATA & IT
DSU



TILLBAKA TILL
START

Academic Work är Home of the Young Professionals
Vi arbetar med personaluthyrning och rekrytering av  

akademiker i början av sina karriärer. Det är vår nisch, vårt 
expertområde och en målgrupp vi tror på.  

Academic Work finns i sex länder och förmedlar över 
16 000 jobb per år. Vi vänder oss till dig som  
studerar eller är akademiker med upp till fem 
års arbetslivserfarenhet. Genom oss kan du 

få utvecklande och meriterande arbeten 
inom olika branscher, knyta viktiga 
kontakter inför framtiden och få en 

bra start på din karriär.

D:E2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

http://www.linkedin.com/company/academic-work
http://www.academicwork.se
https://www.facebook.com/AcademicWork


TILLBAKA TILL
START

Som världens största HR-partner
har Adecco Group individens utveckling och kundens behov i 

fokus, och vet hur viktigt det är för ett företags  
konkurrenskraft att ha rätt person på rätt plats. I Sverige 

erbjuder Adecco Group såväl uthyrnings- och  
rekryteringstjänster som lösningar inom bland  

annat ledarskaps- och kompetensutveckling, 
karriärrådgivning, omställning och  

outsourcing på 59 kontor spridda över 
hela landet.

D:E7

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/adecco
http://www.adecco.se/student
https://www.facebook.com/adecco.student.sverige


TILLBAKA TILL
START

På ALTEN utvecklar och levererar vi kompetens
för världsledande företag genom de mest engagerade  teknik- 

och IT-konsulterna. Våra kunder återfinns inom branscher 
som Energy, Telecom, Automotive, Defence &  

Aerospace, Life Science och  
Industry och vi är verksamma genom 

 hela produktutvecklingskedjan.

Kontoren finns i Göteborg, Stockholm, 
Lund, Linköping, Västerås, Jönköping, 

Västerås, Örebro, Umeå, Skellefteå 
och Luleå. Som en del av ALTEN 

Group har vi över 28 000 me-
darbetare och verksamhet 

i 20 länder.

D:E9

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/14759?trk=tyah
http://www.alten.se
https://www.facebook.com/altensweden


TILLBAKA TILL
START

APTIC – SMART SOFTWARE FOR HARD CASH
Med 20 års erfarenhet och branschkunskap har Aptic 

skapat en marknadsledande plattform för lösningar inom 
eCom-betalningar och sales financing, factoring, 

krediter och lån, kundreskontra och inkasso. Aptic 
har idag cirka 80 anställda med kontor i 

Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Skövde och 
Trollhättan.

D:E6

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/aptic-ab/
http://www.aptic.se


TILLBAKA TILL
START

Asitis är ett entreprenörsdrivet IT-företag
som startade 2002 med bas i Skövde. Vi utvecklar

systemlösningar till finansbranschen med fokus på 
factoring och inkasso. Idag arbetar ett

härligt gäng på ca 45 personer på Asitis med olika 
roller såsom utvecklare, kundansvariga

och konsulter mm. Läs gärna mer om oss på 
vår hemsida www.asitis.se

G:A8a

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://se.linkedin.com/company/asitis-ab/
http://www.asitis.se/jobb
http://www.facebook.com/AsitisAB/


TILLBAKA TILL
START

Sveriges största IT bolag
 med 40års erfarenhet av IT branschen 

och ca 70 000 medarbetare
 på kontor runt om i världen

G:G7

Webbplats

Facebook

http://www.cgi.se
https://www.facebook.com/cgisverige/


TILLBAKA TILL
START

Crepido AB är ett konsultbolag med fokus på digitalisering 
Vi hjälper våra kunder att möta den nya tidens utmaningar:

 Att utveckla nya affärsmodeller på bas av befintliga och 
nya varor, tjänster, erbjudanden och varumärken.  

Vi tillför kunskap, insikter, engagemang,
resultatfokus och en energinivå som skiljer oss 

från andra. Vi tar långsiktigt ansvar från idé,
genomförande till utveckling och förvaltning.

Vår värdegrund är vår ledstjärna;
Våga säga nej. Sök alltid ett ja. 

Fastna aldrig i nja.

:

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/crepido-systems-ab/
http://www.crepido.com/karriar


TILLBAKA TILL
START

Familjeföretaget Daloc
är en väletablerad svensk industrikoncern som tillverkar och 

säljer klassade stål- och trädörrar som skyddar 
människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm. 

Företaget grundades 1943 och hjärtat i koncernen 
finns sedan 1956 i Töreboda. Daloc har väl 

utformade processer gällande ledarskap, 
utbildning och arbetsmiljö för att säkerställa 

att våra medarbetare mår bra hos oss.

G:D2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/daloc
http://www.daloc.se
https://www.facebook.com/daloc/?ref=br_rs


TILLBAKA TILL
START

Ericsson är en världsledande leverantör
av tjänster, mjukvara och infrastruktur till

telekomoperatörer i 180 länder. Runt fyrtio procent av den 
globala mobilkommunikationen

går idag över nätverk som levererats av Ericsson.
Fokus nu är evolutionen av 4G och utvecklingen av 

5G, där Ericsson Linköping bidrar med
programvaruutveckling, testsystem och vårt 

globala ICT center.
Globalt är vi 111.000 anställda, 

varav 12.000 i Sverige på orterna 
Linköping, Stockholm,

Göteborg, Lund och 
Karlskrona.

G:A9

Webbplats

http://www.ericsson.com/careers


TILLBAKA TILL
START

Götene kommun är den lilla kommunen med många möjligheter
Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet 

som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska 
och professionella gränser. Vi som arbetar i Götene 

kommun är till för dem som bor i, besöker och verkar i 
Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att 

stödja deras behov. Grunden i vårt medarbetarskap 
är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som 

medarbetare i Götene är du engagerad och 
delaktig och vi eftersträvar arbetsplatser 

som stimulerar till initiativrikedom, 
kreativitet och ansvarstagande. Vi kan 

erbjuda meningsfulla och 
samhällsnyttiga arbeten. Inom 

Götene kommun vill vi på 
bästa sätt ta vara på din 

kompetens i arbetet.

G:A4

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/9245022/
http://www.gotene.se/jobb
https://www.facebook.com/gotene/


TILLBAKA TILL
START

Hypergene är ett techbolag
 på marknaden för beslutsstöd med en webbaserad produkt

för planering, uppföljning och analys. 
Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål

 och nå en ny, högre nivå av 
prestation och effektivitet.

D:E1

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/81936/
http://www.hypergene.se


TILLBAKA TILL
START

G:A3

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/school/15106323/
http://www.his.se
https://www.facebook.com/hogskolaniskovde/?ref=br_rs


TILLBAKA TILL
START

InExchange startade redan 2008
med att förenkla e-faktura för alla företag i Sverige. 

Idag erbjuder vi flera innovativa tjänster genom 
InExchange Network allt från inköp, 

fakturahantering till 
Business Intelligence.

D:E4

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/1425827/
http://www.inexchange.se
https://www.facebook.com/InExchangeAB/


TILLBAKA TILL
START

Jusek är förbundet
för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare,

 kommunikatörer och samhällsvetare. 
Vi är experter på just din karriär. 

Med nätverk, event och rådgivning 
stärker vi dig i din karriär. 

Bli medlem idag!

D:Z3

Webbplats

Facebook

http://www.jusek.se
https://www.facebook.com/JusekStudent/


TILLBAKA TILL
START

LBS Kreativa gymnasiet erbjuder gymnasieutbildningar
inom teknikprogrammet och

estetiska programmet med inriktning mot bland annat 
spelutveckling, spelgrafik och systemutveckling. 

Vi finns på 15 orter i Sverige och har ca 3000 elever 
som behöver engagerade och kreativa spellärare 

och systemutvecklingslärare.

G:b2

Webbplats

http://www.lbs.se


TILLBAKA TILL
START

Lorentzons Styr är ett kundorienterat företag 
med 23 anställda. Vårt verksamhetsområde är installation av styr- och 

övervakningssystem för fastighetsautomation med fokus på 
energieffektiva, innovativa och klimatsmarta lösningar. För att ge 

kunderna valfrihet och optimala lösningar är vi fabrikatsoberoende 
och arbetar med flera produkter och system. Kontoret är beläget i 

Skövde men vårt arbetsområde är hela Västsverige. Företagets 
grundstenar bygger på vår gedigna erfarenhet, 

innovationskraft och nytänk, kompletta helhetslösningar, 
märkes- och fabrikatoberoende samt personlig 

service. Vi erbjuder ett utvecklande arbete för dig 
som gillar att arbeta självständigt, lösa  

problem, samarbeta med kollegor och kunder 
samt är sugen på att jobba i ett vinnande 

team i framgångsrikt familjeföretag där 
beslutsvägarna är korta.  

Medarbetarna är vår viktigaste  
resurs och vi prioriterar deras 

trivsel och utveckling.

D:E8

Webbplats

http://www.lorentzonsstyr.se


TILLBAKA TILL
START

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå
med rikstäckande resurser. Vi erbjuder löpande redovisning, 

bokslut, inkomstdeklarationer m.m. För att få den bästa 
lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig 

relation med kunden. Vår målsättning är att vara 
en modern och resursstark byrå med hög 

kunskapsnivå för såväl det mindre som 
det medelstora företaget.

D:Z1

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/2962001/
http://www.modernekonomi.se
https://www.facebook.com/ModernEkonomiSverige/


TILLBAKA TILL
START

Monitor ERP System AB utvecklar affärssystem
för tillverkande företag. Vi är ett framgångsrikt företag 

som växer så det knakar både i Sverige och utomlands. 
Vi är ett produktbolag som själva håller i allt från 

utveckling och support till försäljning,
implementation och utbildning 

ute hos kund.

:

Webbplats

http://www.monitor.se


TILLBAKA TILL
START

Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag
som är marknadsledande inom det skoladministrativa 

området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade 
tjänster som förenklar skolan. Våra IT-stöd för skolan ska 

effektivisera, underlätta och säkerställa att 
korrekt information finns tillgänglig för rätt 

person vid rätt tidpunkt. Vi vill vara den 
naturliga plattformen för skolans IT-tjänster och 

göra det möjligt för skolorna att leva upp till 
omvärldens förväntningar och krav. Våra 

produkter och tjänster stödjer skolans
 processer för tjänsteplanering, 

schemaläggning, frånvarohantering, 
lektionsplanering, elevdokumen-

tation samt kommunikation 
mellan skola och hem.

G:A1

Webbplats

http://www.novasoftware.se


TILLBAKA TILL
START

Vi söker begåvade
java-utvecklare som vill vara med och hjälpa några

 av världens största företag med e-handelslösningar 
som är state of the art. 

Novarto växer fort och vi vill träffa Dig som redan är 
bra på Java men som vill fortsätta att utvecklas i en 

stimulerande internationell miljö. I vår monter kan 
du också tävla och ha möjlighet att vinna ett 

fint pris!

D:E3

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/showcase/novarto-nordic-ab/
http://www.novarto.se


TILLBAKA TILL
START

We are a company
with the mission to build and develop our platform and create 

opportunities for partners to deliver onlinecasino- and bingo 
solutions. We live in a very dynamic environment with an 

increasing number of users and transactions. 
Our expansion in Europe and Asia now requires 

us to scale our platform to the next level 
with focus on scalability 

and accessibility. 

D:E5

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/10487516/
http://www.silverspin.com
https://www.facebook.com/SilverspinAB


TILLBAKA TILL
START

Tidaholms kommun
har ungefär 1200 anställda och vi sköter om

 allt från snöröjning till barnomsorg för våra knappt 
13 000 invånare. Tidaholms vision är att kommunen 

ska vara en plats där man kan leva och bo
 i en god livsmiljö som skapar trygghet,

 omtanke och utveckling för 
både individ och företag.

G:G4

Webbplats

Facebook

http://www.tidaholm.se
https://www.facebook.com/Tidaholmskommun


TILLBAKA TILL
START

Kraftladda inför drömjobbet!
Som Sveriges största fackförbund ger Unionen dig 

superkrafter när du pluggar och inför jobbet. Unionen är för 
dig som siktar på en karriär inom det privata arbetslivet, 

vare sig du är ingenjör, datavetare, HR-specialist eller 
ekonom. Kom och träffa Unionen för att få veta bland 

annat hur du ska få ett starkt CV och en bra lön!

G:A10

Webbplats

Facebook

http://www.unionen.se/student
http://www.Facebook.com/UnionenStudent


TILLBAKA TILL
START

Our mission
is to be the world’s most

progressive and desired premium car
company and to make people’s life less

complicated.

G:A7

Webbplats

http://www.volvocars.com


TILLBAKA TILL
START

Volvo Powertrain Production, Skövde
är en av världens främsta motortillverkare och

 en del av Volvo AB. Vår uppgift är att tillverka motorer och 
motorkomponenter till företagets kunder som i sin tur blir 

hjärtat i deras produkter. Våra styrkor är många men 
vi vill särskilt trycka på att vi har kompetenta och 

engagerade medarbetare i en kreativ och 
positiv miljö som arbetar med att 

utveckla den senaste tekniken 
som ger hållbara lösningar 

förframtidens samhälle.

G:A6

Webbplats

http://www.volvogroup.com


TILLBAKA TILL
START

WinLas är företaget med det stora hjärtat
och kunden i fokus. Vi växer ständigt och 

i takt med det letar vi också efter
nya medarbetare. Vi vill därför träffa 

dagens studenter som i framtiden 
kan bli en del av WinLas-gänget.

D:Z2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/18059101/
http://www.winlas.se
https://www.facebook.com/WinLasAB/


TILLBAKA TILL
START

Xamera är karriärföretaget
som hjälper dig att hitta spännande möjligheter i 

början av din karriär! Xamera arbetar tillsammans 
med de främsta bolagen inom IT- och tekniksektorn. 

Hos oss startar din framgångsresa! 
Vill du veta mer om dina möjligheter 

– Besök vår monter för att 
boka ett karriärsamtal!

G:D5

Webbplats

Facebook

http://www.xamera.se
https://www.facebook.com/ABXamera/


TILLBAKA TILL
START

Handel &
FÖRETAGANDE



TILLBAKA TILL
START

Academic Work är Home of the Young Professionals
Vi arbetar med personaluthyrning och rekrytering av  

akademiker i början av sina karriärer. Det är vår nisch, vårt 
expertområde och en målgrupp vi tror på.  

Academic Work finns i sex länder och förmedlar över 
16 000 jobb per år. Vi vänder oss till dig som  
studerar eller är akademiker med upp till fem 
års arbetslivserfarenhet. Genom oss kan du 

få utvecklande och meriterande arbeten 
inom olika branscher, knyta viktiga 
kontakter inför framtiden och få en 

bra start på din karriär.

D:E2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

http://www.linkedin.com/company/academic-work
http://www.academicwork.se
https://www.facebook.com/AcademicWork


TILLBAKA TILL
START

Som världens största HR-partner
har Adecco Group individens utveckling och kundens behov i 

fokus, och vet hur viktigt det är för ett företags  
konkurrenskraft att ha rätt person på rätt plats. I Sverige 

erbjuder Adecco Group såväl uthyrnings- och  
rekryteringstjänster som lösningar inom bland  

annat ledarskaps- och kompetensutveckling, 
karriärrådgivning, omställning och  

outsourcing på 59 kontor spridda över 
hela landet.

D:E7

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/adecco
http://www.adecco.se/student
https://www.facebook.com/adecco.student.sverige


TILLBAKA TILL
START

Akademikerförbundet SSR är fackförbundet
för dig som är beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare,  

personalvetare, samhällsvetare eller socionom. Vi samlar 
71 000 akademiker som tror att vi kan göra samhället 

bättre tillsammans än var för sig. Vi är partipolitiskt 
obundna, men tar tveklöst ställning i frågor som 

rör våra medlemmars utbildning, anställning 
och arbetsmarknad.

G:g1

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/akademikerf-rbundet-ssr
https://akademssr.se/student
https://www.facebook.com/AkademikerforbundetSSRstudent/


TILLBAKA TILL
START

APTIC – SMART SOFTWARE FOR HARD CASH
Med 20 års erfarenhet och branschkunskap har Aptic 

skapat en marknadsledande plattform för lösningar inom 
eCom-betalningar och sales financing, factoring, 

krediter och lån, kundreskontra och inkasso. Aptic 
har idag cirka 80 anställda med kontor i 

Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Skövde och 
Trollhättan.

D:E6

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/aptic-ab/
http://www.aptic.se


TILLBAKA TILL
START

Götene kommun är den lilla kommunen med många möjligheter
Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet 

som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska 
och professionella gränser. Vi som arbetar i Götene 

kommun är till för dem som bor i, besöker och verkar i 
Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att 

stödja deras behov. Grunden i vårt medarbetarskap 
är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som 

medarbetare i Götene är du engagerad och 
delaktig och vi eftersträvar arbetsplatser 

som stimulerar till initiativrikedom, 
kreativitet och ansvarstagande. Vi kan 

erbjuda meningsfulla och 
samhällsnyttiga arbeten. Inom 

Götene kommun vill vi på 
bästa sätt ta vara på din 

kompetens i arbetet.

G:A4

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/9245022/
http://www.gotene.se/jobb
https://www.facebook.com/gotene/


TILLBAKA TILL
START

Handelsbankens företagsfilosofi 
-Starkt decentraliserad organisation – kontoret är banken och det 

lokala kontoret har det totala affärsansvaret 
för kunden

-Utgår ifrån kundens behov – inte enskilda produkter 

-Lönsamhet prioriteras alltid före volym 

-Långsiktighet 

-Vi finns där våra kunder bor 
och verkar

G:G8

Webbplats

Facebook

http://www.handelsbanken.se
https://www.facebook.com/Handelsbanken/


TILLBAKA TILL
START

Hypergene är ett techbolag
 på marknaden för beslutsstöd med en webbaserad produkt

för planering, uppföljning och analys. 
Med vår hjälp kan kunder styra mot sina mål

 och nå en ny, högre nivå av 
prestation och effektivitet.

D:E1

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/81936/
http://www.hypergene.se


TILLBAKA TILL
START

G:A3

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/school/15106323/
http://www.his.se
https://www.facebook.com/hogskolaniskovde/?ref=br_rs


TILLBAKA TILL
START

InExchange startade redan 2008
med att förenkla e-faktura för alla företag i Sverige. 

Idag erbjuder vi flera innovativa tjänster genom 
InExchange Network allt från inköp, 

fakturahantering till 
Business Intelligence.

D:E4

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/1425827/
http://www.inexchange.se
https://www.facebook.com/InExchangeAB/


TILLBAKA TILL
START

Jusek är förbundet
för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare,

 kommunikatörer och samhällsvetare. 
Vi är experter på just din karriär. 

Med nätverk, event och rådgivning 
stärker vi dig i din karriär. 

Bli medlem idag!

D:Z3

Webbplats

Facebook

http://www.jusek.se
https://www.facebook.com/JusekStudent/


TILLBAKA TILL
START

Kriminalvården är en statlig myndighet
med ansvar för häkten, fängelser och frivård. 

Vår uppgift är att tillsammans med polis, 
åklagare och domstolar minska 

brottsligheten och öka 
människors trygghet.

G:G2

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/34917/
http://www.kriminalvarden.se


TILLBAKA TILL
START

Vill du arbeta hos en av Sveriges 
sex bästa arbetsgivare?

Vi får landets småföretagare att växa 
- kom och väx med oss!

G:A8B

Webbplats

Facebook

http://www.lrfkonsult.se/karriar
https://www.facebook.com/lrfkonsult


TILLBAKA TILL
START

Länsförsäkringar Skaraborg är ett kundägt bolag
som erbjuder försäkring, bank och fastighetsförmedling 

i Skaraborg. För oss som arbetar i bolaget blir uppdraget 
tydligt eftersom kundnytta och ägarnytta är samma sak. 

För oss är det viktigt med nöjda kunder som valt att 
skydda, spara och låna på hemmaplan. Det skapar 

värde som på olika sätt kommer våra ägare, det 
vill säga våra kunder till godo.

G:A2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

 https://www.linkedin.com/company/lansforsakringar
http://www.lansforsakringar.se/skaraborg
https://sv-se.facebook.com/lansforsakringar.skaraborg/


TILLBAKA TILL
START

Att arbeta på Mariestads kommun
ger dig möjlighet att vara med och påverka din 

egen och andras vardag. 
På kommunen har ditt arbete en betydelse 

— du behövs och du uppskattas.

G:G3

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/92909/
http://www.mariestad.se
https://www.facebook.com/Jobba-i-Mariestads-kommun-576181155872763/


TILLBAKA TILL
START

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå
med rikstäckande resurser. Vi erbjuder löpande redovisning, 

bokslut, inkomstdeklarationer m.m. För att få den bästa 
lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig 

relation med kunden. Vår målsättning är att vara 
en modern och resursstark byrå med hög 

kunskapsnivå för såväl det mindre som 
det medelstora företaget.

D:Z1

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/2962001/
http://www.modernekonomi.se
https://www.facebook.com/ModernEkonomiSverige/


TILLBAKA TILL
START

Vi vill göra skillnad
Nordea är den största finanskoncernen i Norden och en av 

Europas största banker. Vi vill göra verklig skillnad, 
för dig som kund och för de samhällen där vi har 

verksamhet, genom att dela med oss av den breda 
kompetens vi byggt upp under 200 år i branschen. 

Vi strävar efter att hitta de finansiella lösningar 
som bäst uppfyller dina behov så att du 

kan nå dina mål och förverkliga 
dina drömmar.

G:A5

Webbplats

Facebook

http://www.nordea.com
https://www.facebook.com/NordeaSverige


TILLBAKA TILL
START

Skara kommuns medarbetare
levererar varje dag Sveriges viktigaste jobb. 

Vi ger våra äldre en hjälpande hand, 
vi lär barn att läsa och formar hållbara miljöer. 

Vi är med och skapar svensk 
välfärd helt enkelt! 

G:D6

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/847413/
http://www.skara.se
https://www.facebook.com/skarakommun/


TILLBAKA TILL
START

Tibro kommun
med 11 000 invånare, ligger i norra delen av

 Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv
 med en unik kompetens om möbler,

 inredning och logistik och
 ett rikt föreningsliv med

 många framstående
 idrottare.

G:G6

Webbplats

Facebook

http://www.tibro.se/lediga-jobb
https://www.facebook.com/groups/151897414946641/


TILLBAKA TILL
START

Tidaholms kommun
har ungefär 1200 anställda och vi sköter om

 allt från snöröjning till barnomsorg för våra knappt 
13 000 invånare. Tidaholms vision är att kommunen 

ska vara en plats där man kan leva och bo
 i en god livsmiljö som skapar trygghet,

 omtanke och utveckling för 
både individ och företag.

G:G4

Webbplats

Facebook

http://www.tidaholm.se
https://www.facebook.com/Tidaholmskommun


TILLBAKA TILL
START

Kraftladda inför drömjobbet!
Som Sveriges största fackförbund ger Unionen dig 

superkrafter när du pluggar och inför jobbet. Unionen är för 
dig som siktar på en karriär inom det privata arbetslivet, 

vare sig du är ingenjör, datavetare, HR-specialist eller 
ekonom. Kom och träffa Unionen för att få veta bland 

annat hur du ska få ett starkt CV och en bra lön!

G:A10

Webbplats

Facebook

http://www.unionen.se/student
http://www.Facebook.com/UnionenStudent


TILLBAKA TILL
START

Our mission
is to be the world’s most

progressive and desired premium car
company and to make people’s life less

complicated.

G:A7

Webbplats

http://www.volvocars.com


TILLBAKA TILL
START

WinLas är företaget med det stora hjärtat
och kunden i fokus. Vi växer ständigt och 

i takt med det letar vi också efter
nya medarbetare. Vi vill därför träffa 

dagens studenter som i framtiden 
kan bli en del av WinLas-gänget.

D:Z2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/18059101/
http://www.winlas.se
https://www.facebook.com/WinLasAB/


TILLBAKA TILL
START

INGENJÖR,
TEKNIK &

BIOVETENSKAP



TILLBAKA TILL
START

Academic Work är Home of the Young Professionals
Vi arbetar med personaluthyrning och rekrytering av  

akademiker i början av sina karriärer. Det är vår nisch, vårt 
expertområde och en målgrupp vi tror på.  

Academic Work finns i sex länder och förmedlar över 
16 000 jobb per år. Vi vänder oss till dig som  
studerar eller är akademiker med upp till fem 
års arbetslivserfarenhet. Genom oss kan du 

få utvecklande och meriterande arbeten 
inom olika branscher, knyta viktiga 
kontakter inför framtiden och få en 

bra start på din karriär.

D:E2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

http://www.linkedin.com/company/academic-work
http://www.academicwork.se
https://www.facebook.com/AcademicWork


TILLBAKA TILL
START

Som världens största HR-partner
har Adecco Group individens utveckling och kundens behov i 

fokus, och vet hur viktigt det är för ett företags  
konkurrenskraft att ha rätt person på rätt plats. I Sverige 

erbjuder Adecco Group såväl uthyrnings- och  
rekryteringstjänster som lösningar inom bland  

annat ledarskaps- och kompetensutveckling, 
karriärrådgivning, omställning och  

outsourcing på 59 kontor spridda över 
hela landet.

D:E7

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/adecco
http://www.adecco.se/student
https://www.facebook.com/adecco.student.sverige


TILLBAKA TILL
START

På ALTEN utvecklar och levererar vi kompetens
för världsledande företag genom de mest engagerade  teknik- 

och IT-konsulterna. Våra kunder återfinns inom branscher 
som Energy, Telecom, Automotive, Defence &  

Aerospace, Life Science och  
Industry och vi är verksamma genom 

 hela produktutvecklingskedjan.

Kontoren finns i Göteborg, Stockholm, 
Lund, Linköping, Västerås, Jönköping, 

Västerås, Örebro, Umeå, Skellefteå 
och Luleå. Som en del av ALTEN 

Group har vi över 28 000 me-
darbetare och verksamhet 

i 20 länder.

D:E9

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/14759?trk=tyah
http://www.alten.se
https://www.facebook.com/altensweden


TILLBAKA TILL
START

Vi på CEJN förser världens alla hörn med snabbkopplingar.
Våra produkter hittar du i över 20 segment som tex. 

tillverkningsindustrin, räddningstjänsten och förnybar 
energi. Huvudkontoret ligger i Skövde där ca 300 

personer arbetar. Vi utvecklar, producerar och 
marknadsför våra produkter som sedan, genom 

våra 17 säljbolag världen över, säljs till kunder 
som prioriterar en säker och högkvalitativ 

arbetsplats.

G:D1

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/cejn-ab/
http://www.cejn.com


TILLBAKA TILL
START

Familjeföretaget Daloc
är en väletablerad svensk industrikoncern som tillverkar och 

säljer klassade stål- och trädörrar som skyddar 
människor och egendom mot brand, ljud, inbrott mm. 

Företaget grundades 1943 och hjärtat i koncernen 
finns sedan 1956 i Töreboda. Daloc har väl 

utformade processer gällande ledarskap, 
utbildning och arbetsmiljö för att säkerställa 

att våra medarbetare mår bra hos oss.

G:D2

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/daloc
http://www.daloc.se
https://www.facebook.com/daloc/?ref=br_rs


TILLBAKA TILL
START

G:A3

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/school/15106323/
http://www.his.se
https://www.facebook.com/hogskolaniskovde/?ref=br_rs


TILLBAKA TILL
START

IMI Hydronic Engineering
är ett internationellt företag med goda 

möjligheter att utvecklas i sin karriär.

G:D7

Webbplats

http://www.imi-hydronic.com


TILLBAKA TILL
START

Jernbro är en av Sveriges ledande aktörer inom industriservice.
Varje dag, året om, hjälper vi svensk

industri att snurra både säkrare och mer effektivt.
Vi finns lokalt där våra kunder finns. 

Djup kompetens gör att vi kan utveckla 
både kundernas underhåll och

 produktionsanläggningar. 
Vår kunskap skapar växtkraft på orten.

G:D4

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/jernbro
http://www.jernbro.com/karriar
https://www.facebook.com/Jernbro


TILLBAKA TILL
START

Lorentzons Styr är ett kundorienterat företag 
med 23 anställda. Vårt verksamhetsområde är installation av styr- och 

övervakningssystem för fastighetsautomation med fokus på 
energieffektiva, innovativa och klimatsmarta lösningar. För att ge 

kunderna valfrihet och optimala lösningar är vi fabrikatsoberoende 
och arbetar med flera produkter och system. Kontoret är beläget i 

Skövde men vårt arbetsområde är hela Västsverige. Företagets 
grundstenar bygger på vår gedigna erfarenhet, 

innovationskraft och nytänk, kompletta helhetslösningar, 
märkes- och fabrikatoberoende samt personlig 

service. Vi erbjuder ett utvecklande arbete för dig 
som gillar att arbeta självständigt, lösa  

problem, samarbeta med kollegor och kunder 
samt är sugen på att jobba i ett vinnande 

team i framgångsrikt familjeföretag där 
beslutsvägarna är korta.  

Medarbetarna är vår viktigaste  
resurs och vi prioriterar deras 

trivsel och utveckling.

D:E8

Webbplats

http://www.lorentzonsstyr.se


TILLBAKA TILL
START

Att arbeta på Mariestads kommun
ger dig möjlighet att vara med och påverka din 

egen och andras vardag. 
På kommunen har ditt arbete en betydelse 

— du behövs och du uppskattas.

G:G3

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/92909/
http://www.mariestad.se
https://www.facebook.com/Jobba-i-Mariestads-kommun-576181155872763/


TILLBAKA TILL
START

Moelven är en av Skandinaviens största
koncerner inom trämekanik. 

Vi har hållbara värdekedjor och hållbara
produkter. Just nu är vi med och 

bygger världens högsta trähus,
 Mjøstårnet.

G:D3

Webbplats

Facebook

http://www.moelven.se
https://www.facebook.com/moelven/


TILLBAKA TILL
START

Nova Software är ett IT- och kunskapsföretag
som är marknadsledande inom det skoladministrativa 

området. Vår ambition är att utveckla kvalificerade 
tjänster som förenklar skolan. Våra IT-stöd för skolan ska 

effektivisera, underlätta och säkerställa att 
korrekt information finns tillgänglig för rätt 

person vid rätt tidpunkt. Vi vill vara den 
naturliga plattformen för skolans IT-tjänster och 

göra det möjligt för skolorna att leva upp till 
omvärldens förväntningar och krav. Våra 

produkter och tjänster stödjer skolans
 processer för tjänsteplanering, 

schemaläggning, frånvarohantering, 
lektionsplanering, elevdokumen-

tation samt kommunikation 
mellan skola och hem.

G:A1

Webbplats

http://www.novasoftware.se


TILLBAKA TILL
START

A local partner - worldwide 
Parker Hannifin Corporation is a global company with approximately 

55,500 employees in 50 countries all over the world. 
When it comes to electro mechanics, pneumatics or 

hydraulics, Parker has the expertise for all possible 
applications. Medical technology, automation, climate 

control, train and air, work vehicles, offshore, marine 
– only to mention some areas. Parker is never 

content only to deliver components. Our 
competitiveness comes from our deep 

knowledge in systems thinking and a 
unique application expertise, which we 

are happy to share with you.

G:D8

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/4591/
http://www.parker.com/se
https://www.facebook.com/ParkerHannifin/


TILLBAKA TILL
START

Tibro kommun
med 11 000 invånare, ligger i norra delen av

 Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv
 med en unik kompetens om möbler,

 inredning och logistik och
 ett rikt föreningsliv med

 många framstående
 idrottare.

G:G6

Webbplats

Facebook

http://www.tibro.se/lediga-jobb
https://www.facebook.com/groups/151897414946641/


TILLBAKA TILL
START

Kraftladda inför drömjobbet!
Som Sveriges största fackförbund ger Unionen dig 

superkrafter när du pluggar och inför jobbet. Unionen är för 
dig som siktar på en karriär inom det privata arbetslivet, 

vare sig du är ingenjör, datavetare, HR-specialist eller 
ekonom. Kom och träffa Unionen för att få veta bland 

annat hur du ska få ett starkt CV och en bra lön!

G:A10

Webbplats

Facebook

http://www.unionen.se/student
http://www.Facebook.com/UnionenStudent


TILLBAKA TILL
START

Our mission
is to be the world’s most

progressive and desired premium car
company and to make people’s life less

complicated.

G:A7

Webbplats

http://www.volvocars.com


TILLBAKA TILL
START

Volvo Powertrain Production, Skövde
är en av världens främsta motortillverkare och

 en del av Volvo AB. Vår uppgift är att tillverka motorer och 
motorkomponenter till företagets kunder som i sin tur blir 

hjärtat i deras produkter. Våra styrkor är många men 
vi vill särskilt trycka på att vi har kompetenta och 

engagerade medarbetare i en kreativ och 
positiv miljö som arbetar med att 

utveckla den senaste tekniken 
som ger hållbara lösningar 

förframtidens samhälle.

G:A6

Webbplats

http://www.volvogroup.com


TILLBAKA TILL
START

HÄR FINNS NÄRHETEN
I Västra Götalandsregionen kan du välja mellan många olika 

arbetsplatser och utvecklas inom ditt yrke och som människa. 
Här gör du skillnad för människor i din närhet samtidigt som 

du får möjlighet till både bredd och specialisering.
Detta är några av Västra Götalandsregionens olika 

arbetsplatser: Alingsås Lasarett, Angereds 
närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, 

Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Närhälsan, 
Sahlgrenska universitetssjukhus, 

Skaraborgs sjukhus och 
Södra Älvsborgs sjukhus.

Vi söker dig som vill jobba 
nära människor och samtidigt 

utveckla både dig själv 
och din arbetsplats.

G:B1

Webbplats

http://www.vgregion.se/jobb


TILLBAKA TILL
START

Xamera är karriärföretaget
som hjälper dig att hitta spännande möjligheter i 

början av din karriär! Xamera arbetar tillsammans 
med de främsta bolagen inom IT- och tekniksektorn. 

Hos oss startar din framgångsresa! 
Vill du veta mer om dina möjligheter 

– Besök vår monter för att 
boka ett karriärsamtal!

G:D5

Webbplats

Facebook

http://www.xamera.se
https://www.facebook.com/ABXamera/


TILLBAKA TILL
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  VÅRD &
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Som världens största HR-partner
har Adecco Group individens utveckling och kundens behov i 

fokus, och vet hur viktigt det är för ett företags  
konkurrenskraft att ha rätt person på rätt plats. I Sverige 

erbjuder Adecco Group såväl uthyrnings- och  
rekryteringstjänster som lösningar inom bland  

annat ledarskaps- och kompetensutveckling, 
karriärrådgivning, omställning och  

outsourcing på 59 kontor spridda över 
hela landet.

D:E7

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/adecco
http://www.adecco.se/student
https://www.facebook.com/adecco.student.sverige
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Akademikerförbundet SSR är fackförbundet
för dig som är beteendevetare, ekonom, folkhälsovetare,  

personalvetare, samhällsvetare eller socionom. Vi samlar 
71 000 akademiker som tror att vi kan göra samhället 

bättre tillsammans än var för sig. Vi är partipolitiskt 
obundna, men tar tveklöst ställning i frågor som 

rör våra medlemmars utbildning, anställning 
och arbetsmarknad.

G:g1

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/akademikerf-rbundet-ssr
https://akademssr.se/student
https://www.facebook.com/AkademikerforbundetSSRstudent/
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I Falköpings Kommun har vi fokus på hållbar utveckling
Vi värnar om livskvalitetsfrågorna för att öka välbefinnandet 

och trivseln för de som bor och verkar i Falköping 
- nu och i framtiden.

Vår gemensamma värdegrund utgår från att vi 
som medarbetare är till för Falköpingsborna. Vi 

erbjuder meningsfulla och viktiga arbeten, 
goda utvecklingsmöjligheter och ett gott 

arbetsklimat med engagerade kollegor.

G:G5

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/1827751/
http://www.falkoping.se/jobb
https://www.facebook.com/falkopingskommun/
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Götene kommun är den lilla kommunen med många möjligheter
Här finns en stor bredd i kompetensen och samtidigt en närhet 

som gör det enkelt att samarbeta över både organisatoriska 
och professionella gränser. Vi som arbetar i Götene 

kommun är till för dem som bor i, besöker och verkar i 
Götene kommun och all vår verksamhet syftar till att 

stödja deras behov. Grunden i vårt medarbetarskap 
är ansvar, etik, mod och ärlighet. Som 

medarbetare i Götene är du engagerad och 
delaktig och vi eftersträvar arbetsplatser 

som stimulerar till initiativrikedom, 
kreativitet och ansvarstagande. Vi kan 

erbjuda meningsfulla och 
samhällsnyttiga arbeten. Inom 

Götene kommun vill vi på 
bästa sätt ta vara på din 

kompetens i arbetet.

G:A4

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/9245022/
http://www.gotene.se/jobb
https://www.facebook.com/gotene/
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LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/school/15106323/
http://www.his.se
https://www.facebook.com/hogskolaniskovde/?ref=br_rs
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Kriminalvården är en statlig myndighet
med ansvar för häkten, fängelser och frivård. 

Vår uppgift är att tillsammans med polis, 
åklagare och domstolar minska 

brottsligheten och öka 
människors trygghet.

G:G2

LinkedIn

Webbplats

https://www.linkedin.com/company/34917/
http://www.kriminalvarden.se
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Skara kommuns medarbetare
levererar varje dag Sveriges viktigaste jobb. 

Vi ger våra äldre en hjälpande hand, 
vi lär barn att läsa och formar hållbara miljöer. 

Vi är med och skapar svensk 
välfärd helt enkelt! 

G:D6

LinkedIn

Webbplats

Facebook

https://www.linkedin.com/company/847413/
http://www.skara.se
https://www.facebook.com/skarakommun/
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G:G9

Gör skillnad i en stad som växer!
Skövde kommun är en av Skaraborgs största arbetsgivare med 
 över 4400 medarbetare, som alla jobbar för att underlätta och 

skapa en bra vardag för Skövdes invånare och besökare. 

Du som väljer att jobba hos oss får ett meningsfullt 
jobb. Här kan du jobba med att utveckla staden, 
skapa förutsättningar för att bygga bostäder, ta 

hand om äldre och funktionshindrade,
 utbilda barn och elever, smycka parker, 

leverera värme och vatten, laga mat 
eller lokaler och mycket mer.

Webbplats

Facebook

http://www.skovde.se
https://www.facebook.com/Skovdekommun


TILLBAKA TILL
START

Tibro kommun
med 11 000 invånare, ligger i norra delen av

 Västra Götalands län. Här finns ett brett näringsliv
 med en unik kompetens om möbler,

 inredning och logistik och
 ett rikt föreningsliv med

 många framstående
 idrottare.

G:G6

Webbplats

Facebook

http://www.tibro.se/lediga-jobb
https://www.facebook.com/groups/151897414946641/
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Tidaholms kommun
har ungefär 1200 anställda och vi sköter om

 allt från snöröjning till barnomsorg för våra knappt 
13 000 invånare. Tidaholms vision är att kommunen 

ska vara en plats där man kan leva och bo
 i en god livsmiljö som skapar trygghet,

 omtanke och utveckling för 
både individ och företag.

G:G4

Webbplats

Facebook

http://www.tidaholm.se
https://www.facebook.com/Tidaholmskommun
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HÄR FINNS NÄRHETEN
I Västra Götalandsregionen kan du välja mellan många olika 

arbetsplatser och utvecklas inom ditt yrke och som människa. 
Här gör du skillnad för människor i din närhet samtidigt som 

du får möjlighet till både bredd och specialisering.
Detta är några av Västra Götalandsregionens olika 

arbetsplatser: Alingsås Lasarett, Angereds 
närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, 

Kungälvs sjukhus, NU-sjukvården, Närhälsan, 
Sahlgrenska universitetssjukhus, 

Skaraborgs sjukhus och 
Södra Älvsborgs sjukhus.

Vi söker dig som vill jobba 
nära människor och samtidigt 

utveckla både dig själv 
och din arbetsplats.

G:B1

Webbplats

http://www.vgregion.se/jobb
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