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Our vision is to be and remain First in Mind—First in Choice®. This means 
that we want our customers, potential customers and other important intere-
sted parties to think of us first – and then actually choose us. For us, it means 
being a leader. We must be seen as a standard-setting innovator that surpasses 
high expectations.

Our fundamental values – Interaction, Commitment and Innovation are based 
on our history, create our present and guide our future. For us to achieve this 
we want you, as an employee, to be inquisitive and motivated.

Industries all over the world rely on our expertise and innovations to help 
grow their businesses. Our products and solutions can be found everywhe-
re and include compressors, vacuum solutions and air treatment systems, 
construction and mining equipment, power tools and assembly systems.

The best strategy in the world needs skilled people to make it happen. We are 
proud of our diverse workforce and are constantly investing in developing 
new talent. Through continuous training and support, we quickly turn skills 
into results. We are always looking for ways to improve ourselves so that we 
can continue to serve the most demanding customers.

Atlas Copco is all about the innovative spirit. Our more than 3 000 engineers 
working in Research and Development safeguard a steady output of absolu-
tely top-notch products and services. But the breakthroughs that truly create 
customer value do not come automatically. They are the result of hard work, 
sound strategies, a well-run organization and strong interaction with all 
stakeholders, primarily our customers. From developing new technologies to 
revolutionizing productivity, we know that there is always a better way.

KONTAKT: CSS HR Service, 019-670 70 00, css.hr.service@se.atlascopco.com, 
www.atlascopco.com
BRANSCH: Industri;
VERKSAMHETSORT: Globalt company, customer base in over 180 countries. 
In Sweden – Örebro, Nacka, Fagersta, Tierp, Karlskrona and Kalmar.
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Vi bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler kommuner får bättre 
lånevillkor tillsammans, än var och en för sig. Bor du i en av våra 286 medlemskommuner eller 
landsting och besöker vårdcentralen ibland, spelar fotboll på konstgräs under sommaren eller 
åker kollektivt om dagarna är det sannolikt att Kommuninvest möjliggjort den investeringen.

På Kommuninvest finns de med examen, de med dubbelexamen, två doktorer i matematik och 
en doktor i nationalekonomi men framförallt finns möjligheten att hela tiden utvecklas och bli 

bättre. Och det menar vi verkligen. Har du en idé som kan göra Kommuninvest bättre finns det 
resurser och tid till att förverkliga den.

Lär dig mer om Kommuninvest på: 
LinkedIn • kommuninvest.se/student
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KONTAKT: Josefine Leth, 010-470 87 00, hr@kommuninvest.se,  
www.kommuninvest.se
BRANSCH: Finans;
VERKSAMHETSORT: Örebro
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Besöker du vårdcentralen ibland? Åker kollektivt om dagarna? Har barn på 
en förskola? I så fall är det högst sannolikt att Kommuninvest möjliggjort 
investeringen som ligger bakom.

Vi bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler 
kommuner får bättre lånevillkor tillsammans, än var och en för sig. Sedan 
1986 har idén bidragit till att sänka svenska kommuners lånekostnader med 
miljardbelopp. Vi är 95 personer som tror på det vi gör, har en balansom-
slutning på 350 miljarder, 90% av Sveriges kommuner och landsting som 
uppdragsgivare och världen som arbetsplats.

Här finns de med examen, de med dubbelexamen, två doktorer i matematik 
och en doktor i nationalekonomi men framförallt finns möjligheten att hela 
tiden utvecklas och bli bättre.

Med det ena benet i kommunsektorn och det andra i den globala finansmark-
naden kan man lugnt säga att ingen dag är den andra lik på Kommuninvest.

 



Vi söker talanger inom strategi, teknik och kommunikation. Hos oss kan du räkna med att vara 
med och digitalisera och transformera spännande delar av svenskt näringsliv. Du kan projektleda 
utvecklingsteam, bygga eller testa tekniska lösningar. Alltid inom viktiga samhällsfunktioner, som 
sjukvård, handel eller industri. Och du gör det tillsammans med de bästa kollegorna. Vårt mål är 
att bli Sveriges mest framgångsrika IT-konsultbolag. Vill du vara med?

Vi ses på Campusmässan!

Läs mer på 1000jobb.nu
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KONTAKT: Peter Lorenz, +46 703 09 34 07, peter.lorenz@sigma.se,  
www.sigmaitc.se
BRANSCH: IT;
VERKSAMHETSORT: Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Ukraina, UK
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Vi är specialister som älskar teknik, strategi och kommunikation. Vi hjälper 
våra uppdragsgivare med nyskapande lösningar varje dag. Det har vi gjort i 
30 år och på vägen har vi byggt en stark företagskultur. Något vi är otroligt 
stolta över. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa.

 



Att komma fram – det viktigaste när man reser eller 
skickar något.  Vi är 1 800 medarbetare som jobbar 
för att göra det möjligt, både i dag och i morgon. 

Med olika kompetenser kompletterar vi varandra. 
Hur kan du komplettera oss?

transportstyrelsen.se/jobb

IT KOMMUNIKATION

PERSONAL

JURIDIK

EKONOMI
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KONTAKT: www.transportstyrelsen.se
BRANSCH: IT;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Borlänge, Norrköping
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Att komma fram. På något sätt är det viktigast när man reser eller skickar 
något. Vi på Transportstyrelsen jobbar för att göra det möjligt – idag men 
även imorgon.

It lyfter vår verksamhet

Det vi gör påverkar samhället – medborgare och näringsliv. Ett tydligt 
exempel på det är Vägtrafikregistret som innehåller uppgifter om landets 
alla fordon, fordonsägare och körkort. Vi pratar om system som bland annat 
ska hantera 10,2 miljoner fordon och 6,3 miljoner körkortshavare. Med den 
volymen är det en förutsättning att vi har smarta digitala och automatiska 
lösningar.

Effektiva, lättillgängliga och digitala. Så ska de vara, tjänsterna. Men förvänt-
ningarna från samhället ökar hela tiden, liksom vi får andra förutsättningar 
att arbeta utifrån. För att hänga med i utvecklingen ställs därför stora krav på 
oss som myndighet att ligga steget före och våga satsa på ny teknik. Med nya 
innovativa lösningar, kan vi möjliggöra morgondagens behov.

Vi är 1 800 medarbetare som sitter på 14 olika orter. Med olika kompetenser 
kompletterar vi varandra för att göra det möjligt att komma fram – på land, 
till sjöss och i luften!
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KONTAKT: Jonas Wikström, +46(0) 221 45 78 92, Jonas.wikstrom@volvo.
com, www.volvogroup.com
BRANSCH: Industri;
VERKSAMHETSORT: Köping
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Volvo GTO Powertrain Production i Köping har en lång industrihistoria, 
1856 startade Otto Hallström Köpings Mekaniska Verkstad (KMV), 1942 
köptes KMV upp av Volvo. Idag tillverkar Powertrainfabriken i Köping 
Världens bästa Växellåda och Marina drev och vi förser hela systemet med 
produkter från Köping. I Mälardalsregionen finns ca 15% av världens kugg-
tillverkning, ett kunskapsbälte att värna om för svensk industri. Vi förvaltar 
stolt vårt industriarv och håller stafettpinnen för kommande generationer. 
Köpingsfabriken sysselsätter idag 1500 medarbetare.

 



JOBBA 

MED OSS!
orebro.se/jobb
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KONTAKT: Emelie Ekelund, 019-21 10 00, servicecenter@orebro.se,  
www.orebro.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Örebro
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Med ca 12 000 medarbetare är Örebro kommun en av landets största arbets-
givare. Vi jobbar långsiktigt och hållbart för att var en attraktiv kommun för 
både människor och företag. Hos är vardagen viktig och vi drivs av att skapa 
en enklare vardag för alla.

Vi har verksamheter inom många olika områden och över hundra olika yrken. 
Det handlar om jobb inom till exempel skola, barnomsorg, vård, socialtjänst, 
stadsbyggnad, gator och parker, IT, HR och ekonomi.

Att förenkla, förnya och förbättra är ledstjärnor inom organisationen. Inom 
kommunens alla olika verksamheter pågår och uppmuntras utveckling, inno-
vation och att våga prova nytt. Det har resulterat i att Örebro kommun ligger 
i framkant på en rad olika områden, till exempel inom klimat- och miljöarbe-
te och kvalitets- och verksamhetsutveckling. Örebro kommun blev utsedd till 
Sveriges miljöbästa kommun 2015

Som medarbetare i Örebro kommun blir du en del av en organisation som har 
människors bästa för ögonen. Vårt mål är att ge service på lika villkor. För att 
kunna leverera service av högsta kvalitet satsar vi på våra anställda. Både som 
chef och som medarbetare får du del av fortbildning, individuella utvecklings-
planer och vårt hälsopaket som bland annat består av ett friskvårdsbidrag. Vi 
är måna om att våra anställda trivs, är engagerade och får utrymme att växa 
– som anställd ska du ha rätt förutsättningar och möjlighet till utveckling.

Läs mer om hur det är att arbeta hos oss: www.orebro.se/jobb
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Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar 
regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder 
projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning. För att 
underlätta samverkansmöjligheterna i olika projekt kan Alfred Nobel Science 
Park bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden, 
där vi har vägarna för att matcha rätt personer med varandra. Vi ger dig bätt-
re förutsättningar att hitta rätt och är en bra kontakt mellan näringsliv och 
universitet. Mellan forskning och företag.

KONTAKT: Helena Stenhem, 070-606 50 48, info@alfrednobelsp.se

VI ERBJUDER Ä
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Bergsäkers nuvarande affärsidé är ”Att skapa trygghet för byggaktörer och 
kringboende i samband med bygg- och miljöprojekt.”

Bergsäker AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag när det kommer till 
omgivningspåverkan. Vi har idag cirka 31 medarbetare och i dagsläget har 
vi kontor i Göteborg (HK), Stockholm, Örebro, Norrköping, Jönköping, 
Halmstad, Malmö och Karlshamn. Bergsäker AB är ett helägt dotterbolag till 
Forcit-koncernen. Vår nyckel till framgång är att personalen trivs samt att vi 
tillsammans kan utvecklas som grupp men även som individ.

Bergsäkers uppdrag är främst att hjälpa byggherrar och byggentreprenörer 
med att hålla koll på omgivningen så att skador på tredjemans egendom 
undviks/minimeras.

KONTAKT: Ida-Marie Tagesson, 733471216,  
ida-marie.tagesson@bergsaker.se, www.bergsaker.se
BRANSCH: Infrastruktur;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Stockholm, Karlshamn, Malmö, Norrköping, 
Göteborg

VI ERBJUDER Ä
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KONTAKT: Timo Pönkkä, 08-553 335 00, info@billerudkorsnas.com,  
www.billerudkorsnas.com
BRANSCH: Energi; Industri; Konsumentvaror; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Stockholm, Frövi/Rockhammar, Gävle, Karlsborg, 
Gruvön, Skärblacka, Beetham och Pietarsaari
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BillerudKorsnäs is a leading provider of renewable packaging material 
and together with our partners we create smarter packaging solutions that 
increase profits, excite millions of consumers and contribute to a sustainable 
future. BillerudKorsnäs has 5 production units in Sweden (Gävle, Skärblacka, 
Frövi, Karlsborg, Gruvön), 1 in Finland, 1 in the UK, and sales offices around 
the world. The head office is located in Stockholm. Together, we cooperate 
with more than 1,500 customers in over 100 countries and our net sales are 
approximately 20 billion SEK a year.

We challenge conventional packaging for a sustainable future! Our ambition 
is to:

•Be the innovative choice in the packaging industry

•Use renewable materials and high-performance solutions

•Share knowledge and work together for our customers in a global network

•Put packaging into a greater context to save resources, grow brands and 
increase profitability

 



17
UTSTÄLLARE

KONTAKT: Shirin Bergdahl, 019-158600, info@cab.se, www.cab.se
BRANSCH: IT; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Örebro och Göteborg
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Tillsvidareanställning
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CAB är ett IT-företag i centrala Örebro som arbetar med att effektivisera 
tjänstemarknader. Vi gör tidsstudier, tar fram transparent data och bygger 
system inom tre verksamhetsområden: fordon, fastigheter och sjukvård. Vi 
är 180 personer som arbetar innovativt, i teknikens framkant, för att skapa 
lösningar som gör skillnad för våra kunder. Verksamheten finns i hela Norden 
samt i Tyskland. CAB är ett företag med hög tillväxttakt och en engagerande 
företagskultur - det är utvecklande att arbeta hos oss. Välkommen till CAB!
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KONTAKT: Cecilia Arlmark, +46 (0)8 550 565 92,  
cecilia.arlmark@cerberusradgivning.se
BRANSCH: Finans;
VERKSAMHETSORT: Stockholm, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Uppsala

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
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Cerberus är ett av Sveriges största fristående rådgivningsföretag inom spar- 
och trygghetslösningar. Vi hjälper klienter med pensioner, sparanden, för-
valtning, försäkringar, juridik och skatter. Cerberus grundades 2005, har 15 
000 klienter samt 125 anställda. Cerberus har utsetts till en av Sveriges bästa 
arbetsgivare och en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Cerberus AB har 
tillstånd att bedriva värdepappersrörelse och försäkringsförmedling. Cerberus 
Stockholm AB, Cerberus Skåne AB, Cerberus Helsingborg AB och Cerberus 
Göteborg AB agerar som anknutna ombud för Cerberus AB. Samtliga bolag 
står under tillsyn av Finansinspektionen och är anslutna till såväl InsureSec 
AB som SwedSec Licensiering AB.
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KONTAKT: Pontus Ekevid, pontus.ekevid@se.ey.com, www.ey.com/home
BRANSCH: Finans;
VERKSAMHETSORT: Örebro och närliggande kontor

VI SÖKER Ä

$

 

Vi är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktio-
ner och affärsrådgivning. Inom ramen för EY Law erbjuder vi även affärsju-
ridiska tjänster. Vårt breda utbud av tjänster ger dig många karriär- och 
utvecklingsmöjligheter inom olika områden och i en internationell miljö. Som 
en framtida EY:are, vilken roll vill du spela?

Besök oss på www.ey.com/se/sv/careers/ för att veta mer!
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KONTAKT: Leif Berglind, +46 (0)584 81 000
BRANSCH: Industri;
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Vårt verksamhetsområde

ESAB är en av världens ledande tillverkare av utrustning och tillsatsmaterial 
för svetsning och skärning. Våra lösningar och våra lösningar är välkända i 
hela världen för sin innovativitet. De är utvecklade med hjälp av återkoppling 
från våra kunder och byggda med expertkompetensen och den solida erfaren-
heten hos en global branschledare.

Jobb och framtid

ESAB är ett utmärkt val för dig med siktet inställt på tillverkningsindustrin, 
oavsett om du står i begrepp att ta dina första karriärsteg eller om du har lång 
erfarenhet och funderar över ditt nästa steg. Vi finns i hela världen och har 
lång och djupt rotad tradition av branschledarskap.
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KONTAKT: Emma Billenius, 010-333 33 00, hej@exsitec.se, www.exsitec.se
BRANSCH: IT
VERKSAMHETSORT: Stockholm, Göteborg, Linköping, Malmö, Örebro, 
Borlänge, Sundsvall och Söderhamn
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Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

$

   

Exsitec är specialister på verksamhetssystem som minskar administration 
och förenklar beslutsfattande, så som affärssystem, beslutsstöd och mobila 
lösningar. Vi hjälper företag att välja rätt IT-system som också anpassas efter 
kundens verksamhet, vi ser till att allt fungerar tillsammans och tar ansvar 
efter leveransen. Vi använder oss av marknadsledande system som Visma 
Business, Visma.net, QlikView/Sense, Mobigo och MediusFlow.

 



22
UTSTÄLLARE

KONTAKT: Frida Larsson, 0200-26 26 11, info@framtiden.com |,  
www.framtiden.com
BRANSCH: Finans; Industri; IT; Rekryteringstjänster; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Karlstad, 
Linköping, Örebor

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Tillsvidareanställning
Sommarjobb

VI SÖKER Ä
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Vi på Framtiden hjälper unga personer till jobb, vi tror på att alla vill och mår 
bra av att jobba! Vi arbetar dagligen med att hitta och skapa möte mellan rätt 
företag och rätt Ung Talang. Unga Talanger för oss är människor som är i 
början av sin yrkeskarriär och som är drivna, hungriga och professionella. Vi 
på Framtiden jobbar med företag inom alla branscher - Teknik, data/it, mark-
nadsföring, sälj, ekonomi, kontor och produktion/logistik. Idag hittar ni oss 
på sju orter i Sverige - Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Linköping, 
Karlstad och Örebro.

 



23
UTSTÄLLARE

KONTAKT: Mikaela Norgren Kyrk och Mia Pilavdzic, +46 8 563 072 05,  
julia.bengtsson@se.gt.com, www.grantthornton.se/
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster;
VERKSAMHETSORT: 23 kontor över hela Sverige
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Tillsvidareanställning
Praktik
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Grant Thornton är Sveriges största revisions- och konsultföretag inriktad 
mot entreprenörsdrivna företag. Vi erbjuder tjänster inom revision, ekonomi-
service, skatt och rådgivning. Vi har drygt 1100 medarbetare på 23 kontor i 
Sverige och är medlem inom Grant Thornton International. Hos oss kan du få 
en stark ställning även som ung – det viktiga är att du är engagerad.  
Under Campusmässan vill vi gärna träffa drivna studenter som också brinner 
för ekonomi och vill hjälpa spännande entreprenörsföretags att växa och 
utvecklas.
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KONTAKT: HRSCSE@IKEA.com, 0476 587500, hrscse@ikea.com,  
www.ikea.com/
BRANSCH: Energi; Finans; Industri; IT; Konsumentvaror; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä
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IKEA är ett heminredningsföretag med över 155 000 medarbetare varav 13 
500 arbetar i Sverige.

Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår af-
färsidé går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga 
heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd 
att köpa dem.

Hos oss kan du jobba i våra varuhus eller med inköp, produktutveckling och 
distribution. Vi har även supportfunktioner som IT, kommunikation, finans 
och HR. Oavsett var eller med vad du jobbar inom IKEA är försäljning av 
heminredningsartiklar vår självklara kärnverksamhet och något som präglar 
hela vår organisation.
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UTSTÄLLARE

KONTAKT: Mikael Melitshenko

Inkubera är en inkubator och katalysator för dig som vill skapa ett välmående 
och växande innovativt företag. Vår verksamhet och våra coacher ger dig vad 
som krävs för att bli en framgångsrik entreprenör.

Om du blir antagen till Inkuberaportföljen får du och ditt företag dessutom 
tillgång till hela vårt nätverk av expertrådgivare, investerare och inte minst 
– andra entreprenörer med ovärderlig energi, kunskap och erfarenhet. Vi har 
de senaste 5 åren hjälpt till att utveckla närmare 50 innovationer som skapat 
drygt 90 nya jobb. Företag som idag omsätter nästan 150 miljoner kronor.

Vårt fokus och vårt uppdrag är tydligt – vi investerar i de allra bästa innova-
tionerna tillsammans med de mest drivna människorna och arbetar fokuserat 
med dem för att utveckla innovativa hållbara tillväxtbolag i örebroregionen.
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UTSTÄLLARE

KONTAKT: Per Eriksson, 072-2502037, per.eriksson@kauto.se
BRANSCH: Energi; Industri;
VERKSAMHETSORT: Karlskoga

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

 

Karlskoga Automation levererar den kompletta systemlösningen och är en 
industripartner. Vårt mål är att jobba nära och tillsammans med våra kunder.
Vi utför allt från konsultation till färdig produkt med verksamhetsområden 
inom läkemedelsindustrin, verkstadsindustrin, energi- och värmekraftverk, 
försvarsindustrin samt process- och vattenkraftsproduktion och offentliga 
sektorn.
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UTSTÄLLARE

KONTAKT: Jessica Bernström, 0586-61000, kommun@karlskoga.se,  
www.karlskoga.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Karlskoga

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

$
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G

   

   

Att arbeta i en kommun är att ha Sverige viktigaste jobb. Vi söker dig som vill 
gå till och från jobbet med en känsla av att göra skillnad.

Oavsett om du lär barn att läsa, ger trygghet och vård åt äldre eller utvecklar 
stadens gator och torg så bidrar du till att skapa bra dagar för alla som lever 
och verkar i Karlskoga.

Inom Karlskoga kommun arbetar 2 400 medarbetare inom 400 olika yrken. 
Karlskoga, Örebro läns näst största kommun, är vackert beläget vid Möck-
elns strand och här bor 30 000 invånare. Vi är en stad med framtidstro som 
bubblar av aktiviteter och nytänkande.

Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, välkommen att besöka 
oss och företagen i vår stad i Karlskogamontern!
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UTSTÄLLARE

KONTAKT: Tobias Andersson, 709812340, tobias.andersson1@kpmg.se
BRANSCH: Finans;
VERKSAMHETSORT: 60 orter i Sverige samt 156 länder globalt

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik

VI SÖKER Ä

$

 

LA
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Våra fyra initialer står för ett av världens ledande kunskapsföretag inom re-
vision, skatt och rådgivning. Hos oss ligger möjligheterna öppna för dig som 
vill utvecklas, skaffa dig internationell erfarenhet och göra en karriär utöver 
det vanliga. Oavsett vilken inriktning du väljer lovar vi dig att du får arbeta 
i en internationell miljö med några av marknadens mest spännande kunder 
och samarbeta med kollegor som delar med sig av sin erfarenhet och kunskap. 
KPMGs medarbetare har olika bakgrunder och utbildningar. Det som förenar 
oss är att alla uppskattar att arbeta i team, är kundfokuserade och strävar ef-
ter ständig kunskapsutveckling. Vi söker dig som är analytisk, social, driven, 
lönsningsorienterad, lyhörd och ödmjuk.
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UTSTÄLLARE

KONTAKT: Jonas Eriksson, www.kumla.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Kumla

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Praktik

VI SÖKER Ä

$
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Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och 
har drygt 21 000 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt 
kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunika-
tioner. Kumlas Vision 2025 innebär att vi alltid strävar efter att vara lite bätt-
re. Genom att växa smart, satsa på barn och unga, ta hand om våra invånare 
och att ta tillvara på den närhet som finns blir vi lite bättre.

Kumla kommun har ca 2000 medarbetare och vi behöver fler motiverade 
medarbetare till våra verksamheter. Många av våra medarbetare jobbar inom 
förskola, skola och vård och omsorg, men visste du att det finns närmare 150 
olika yrken i Kumla kommun? Kanske har vi ditt nya drömjobb?
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KONTAKT: Pernilla Lundberg, 0581-810 90,  
pernilla.lundberg@lindesberg.se, www.lindesberg.se
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Energi; Hälsovård; Infrastruktur; IT; 
Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Lindesberg

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

$
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Lindesbergs kommun växer. Därför söker vi kunniga och engagerade med-
arbetare som vill vara med och utveckla Lindesbergs kommun till att bli en 
ännu bättre plats.

Här arbetar 1 800 medarbetare med olika uppdrag på cirka hundrafyrtio 
arbetsplatser. Det finns en stor bredd på verksamheter och yrken och gott om 
möjligheter att växa i din yrkesroll. Kanske skulle just du passa som Lärare, 
Skolsköterska, Socialsekreterare, Förskollärare, Enhetschef, Ekonom, Strateg, 
Skolkurator eller Biståndshandläggare?

I Lindesberg finns även ett rikt föreningsliv, en levande landsbygd och en 
vacker natur som ger dig goda förutsättningar för både arbete och fritid. 
Kommunikationerna är goda och en resa hit med buss eller tåg från Örebro 
tar cirka 35-40 min.

Välkommen att utvecklas i vackra Lindesbergs kommun!

Gå gärna in på vår Facebook sida "Lindesbergs kommun" och läs mer om vad 
som är på gång hos oss!
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KONTAKT: Linda Wiik, 019-168350, orebro@lrfkonsult.se,  
lrfkonsult.se/karriar
VERKSAMHETSORT: Vi finns på 130 orter i Sverige

VI SÖKER Ä

$

 

LA
G

 

Vi får landets småföretagare att växa

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med cir-
ka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter och över 75 000 kunder. Vi erbjuder 
branschspecifika tjänster inom ekonomi & skatt, juridik, affärsrådgivning 
och fastighetsförmedling som ger affärsnytta för dig som småföretagare.
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UTSTÄLLARE

KONTAKT: Åsa Hammarström, lfbergslagen.se
BRANSCH: Finans;
VERKSAMHETSORT: Västerås eller Örebro

VI ERBJUDER Ä

Sommarjobb
Sommarvikariat

VI SÖKER Ä

$

 

Vi på Länsförsäkringar Bergslagen är 260 engagerade medarbetare som bor 
där våra kunder bor, handlar i samma affärer och har samma väder. Med 
kontor i Västerås, Örebro, Sala, Köping, Karlskoga och Lindesberg finns vi 
nära våra 200 000 kunder – som alla tillsammans äger bolaget. Det gör att 
vi är försäkringsbolaget och banken som förstår vad våra kunder behöver för 
att känna trygghet för familjen, sina ägodelar, företaget och sina pengar. Allt 
samlat på ett ställe – genom hela livet.
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KONTAKT: Anna Falk, 0141-22 5275, anna.falk@motala.se,  
www.motala.se/kommun
BRANSCH: IT; Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Motala kommun

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Traineeplats

VI SÖKER Ä

     

Hos oss i Motala kommun har ett bra yrkesliv två sidor - ett spännande jobb, 
där du kan utvecklas och påverka men också bra livskvalité och en rik fritid. 
Våra kärnvärden, öppen, stolt och nyskapande sammanfattar hur vi arbetar 
tillsammans och hur vi möter vår omvärld. Ökad mångfald, på våra arbets-
platser, är för oss ett mål och ett medel för bättre service och vi välkomnar 
därför sökande med olika bakgrunder.
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KONTAKT: Lars-Erik Magnusson, www.peab.se/
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Infrastruktur;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Eskilstuna, Karlstad, Västerås, Nyköping

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb

VI SÖKER Ä

 

Peab – Nordens Samhällsbyggare

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med drygt  
14 000 anställda och en omsättning överstigande 45 miljarder kronor.

Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. 
Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsno-
terad vid NASDAQ Stockholm.
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UTSTÄLLARE

KONTAKT: Peter Johansson, 0730-285637, peter.johansson@prevas.se
BRANSCH: Teknologi; IT;
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats

VI SÖKER Ä

     

Prevas är ett tekniskt IT-företag som erbjuder lösningar, tjänster och produk-
ter till företag som utvecklar produkter med ett stort IT-innehåll eller som har 
behov av att effektivisera eller automatisera sin verksamhet.

Med spetskompetens inom teknisk produktutveckling, inbyggda system och 
industriell IT & automation bidrar Prevas med innovativa lösningar och 
tjänster som skapar tillväxt.
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KONTAKT: 026-531311, victoria.hagnehag@regiongavleborg.se
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Hälsovård; Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Gävleborgs län

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb

VI SÖKER Ä

     

I Region Gävleborg jobbar vi för att skapa goda utsikter för ett livskraftigt 
Gävleborg. Hälso- och sjukvård är den största delen av vår organisation, 
men vår breda verksamhet omfattar även folkhögskolor, regional utveckling, 
företagande, kulturutveckling, infrastruktur och kollektivtrafik. Med så 
många olika kompetenser och styrkor är vi en betydelsefull samhällsaktör 
som tillsammans fortsätter utveckla Gävleborg till ett riktigt bra ställe att bo, 
leva och växa på.

Inom både hälso- och sjukvården och tillsammans med andra delar av verk-
samheten tar vi gemensamt ansvar för vår gemensamma patient i effektiva 
patientflöden. Som en naturlig del i arbetet är patienterna självklart delaktiga 
i sin vård. Region Gävleborg är en av länets största arbetsgivare med drygt 
6 500 anställda och vi bedriver hälso- och sjukvård i hela länet vid våra 
sex sjukhus och ett 30-tal hälsocentraler. De närmaste åren satsar vi fem 
miljarder på nya sjukhuslokaler som är anpassade för framtidens hälso- och 
sjukvård.

Låter det häftigt? Spana in oss på regiongavleborg.se.
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KONTAKT: Helena Sahlberg, 0765-698030, helena.sahlberg@semcon.com, 
www.semcon.com
BRANSCH: Energi; Industri; Telekommunikation; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Huvudkontor i Göteborg, ett 20-tal andra kontor i 
Sverige. Finns även i 9 andra länder.

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Examensarbete

VI SÖKER Ä

   

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter baserat 
på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från slutanvän-
daren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet mest om 
användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta för människor. 
Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna fordon, industri, 
energi och life science. Med 3000 specialiserade medarbetare finns förmåga 
att ta hand om hela produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikut-
veckling till design och produktinformation.

Semcon grundades 1980 i Sverige och har kontor på fler än 40 platser i nio 
olika länder. År 2015 omsatte koncernen 2,6 miljarder kronor. Läs mer på 
semcon.com
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KONTAKT: Frida Siveborn, 010-449 50 55, frida.siveborn@skanska.se, 
www.skanska.se/student
BRANSCH: Infrastruktur;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

Skanska är ett av Sveriges största byggbolag. Vi skapar hållbara lösningar och 
strävar efter att vara ledande inom kvalité, grönt byggande, hållbar samhälls-
utveckling, arbetsmiljö och etik. Vi arbetar utifrån fyra värdering; Värna om 
livet, Agera etiskt och öppet, Bli bättre- tillsammans och Vid kundens sida. 
Dessa fyra värdering stödjer vårt löfte och vägleder oss i vårt agerande.
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KONTAKT: Anna-Karin Jonsson, 0500-498207,  
anna-karin.jonsson@skovde.se
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Hälsovård; Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Skövde

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

     

 

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.
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UTSTÄLLARE

 

 

Academic Work är Home of the Young Professionals. Vi arbetar med perso-
naluthyrning och rekrytering av studenter och akademiker i början av sina 
karriärer. Det är vår nisch, vårt expertområde och en målgrupp vi tror på. Vi 
har verksamhet 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 arbetslivs-
erfarenhet. Genom oss kan du få utvecklande arbete inom olika branscher, 
knyta viktiga kontakter inför framtiden och få en bra start på din karriär.

Adecco är världens ledande leverantör av HR-lösningar. Med över 5 700 
kontor i mer än 60 länder runt om i världen erbjuder Adecco ett brett utbud 
av tjänster. De tjänster som erbjuds delas in i huvudkategorier av personalut-
hyrning, rekrytering, outsourcing och coachning av chefer och arbetssökande. 
I Sverige är Adecco ett auktoriserat bemanningsföretag som för närvarande 
har ca 50 kontor och 5,000 anställda.

Balans mellan arbete och privatliv i kombination med en kreativ och dyna-
misk arbetsmiljö är det viktigaste för de flesta studenter vid val av arbetsgi-
vare. Likaså spelar variation i uppdrag och ett utvecklande och utmanande 
arbete en stor roll. Adecco Student kan erbjuda allt detta. Vi kan erbjuda 
relevant arbetslivserfarenhet medans du studerar eller att hjälpa dig hitta ditt 
första jobb efter examen.Kom förbi vår monter på Campusmässan så berättar 
vi mer!Välkomna!

KONTAKT: Hannah Giddens, 020-37 38 40, info@academicwork.se,  
www.academicwork.se
BRANSCH: Energi; Finans; Industri; Infrastruktur; IT; Offentligt; Organisa-
tioner; Rekryteringstjänster; Teknologi; Telekommunikation;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

KONTAKT: Mikael Löfstrand, 019 760 71 00, orebro@adecco.se,  
www.adecco.se
BRANSCH: Rekryteringstjänster;
VERKSAMHETSORT: Hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Traineeplats
Utbildning

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä
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KONTAKT: Mattias Karlsson, mattias.karlsson@arboga.se, www.arboga.se/
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Arboga

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Sommarjobb
Extrajobb

VI SÖKER Ä

 

$
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I Arboga finns småstadens charm i storstadens närhet. Natur, skola och 
fritidsaktiviteter ligger aldrig mer än en promenad eller cykeltur bort. Arboga 
kommun har 13 800 invånare. Här möts Svealandsbanan och Mälarbanan, 
E18 och E20 och här möts människor.

Arboga är en inspirerande stad. Här finns ett rikt föreningsliv och många 
innovativa företag.

Att jobba i en kommun handlar om det som finns nära dig: människor, 
näringsliv och miljö. Hos oss är det även nära mellan chefer och medarbetare. 
Det skapar förutsättningar för delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. 
Här får du också chansen att jobba brett inom ditt yrke med stora möjligheter 
att utvecklas.

Bli en av oss och satsa på ett av Sveriges viktigaste jobb!

 

KONTAKT: Linda Hagängen, +46 (8) 51838091, linda.hagangen@alten.se, 
www.alten.se
BRANSCH: Energi; Industri; Teknologi; IT;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Västerås, Stockholm, Linköping, Göteborg, 
Jönköping, Umeå, Lund

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Utbildning
Examensarbete

VI SÖKER Ä

   

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 och 
Industry och vi är verksamma genom hela produktutvecklingskedjan. Som 
en del av Alten Group har vi över 20.000 medarbetare och verksamhet i 20 
länder.

Det är vår övertygelse att äkta engagemang skapas genom valfrihet och 
möjligheten att påverka sin egen personliga utveckling - vår affärsmodell ger 
den möjligheten. Denna valfrihet gör att vi kan erbjuda våra kunder de mest 
engagerade konsulterna, oavsett uppdrag.
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KONTAKT: Elin Schödin, 725535895, info@baccma.se
BRANSCH: Offentligt; Rekryteringstjänster;
VERKSAMHETSORT: Stockholm och övriga delar av landet.

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä
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Baccma AB är ett konsultföretag som grundades år 2005. Vi riktar sig 
främst mot kommunala förvaltningar inom myndighetsutövning. Baccma AB 
erbjuder bemanning- och rekryterings tjänster inom kommunens socialtjänst 
inom områdena; äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, individ och 
familjeomsorg, ekonomiskt bistånd och vuxen missbruk. Vi vänder oss till 
hela landet och har för närvarande uppdrag främst inom Stockholms län.

Vi som arbetar i företaget är socionomer, jurister, statsvetare och beteende-
vetare. Våra konsulter är kompetenta, arbetsamma och jobbar flexibelt efter 
kundens behov. I nära samarbete med Lindblad Juristbyrå handleder vi vår 
personal i kundens verksamhet och i det dagliga arbetet. Kom och bli en del 
av vårt team!

 

KONTAKT: Göran Richter, www.askersund.se
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Hälsovård; Offentligt;

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

$

     

 

Askersunds kommun ligger vid norra Vätterns skärgård. Vår vision är att med 
fina miljöer och rik kultur vara ett hållbart val för människor med krav på 
livskvalitet. Vi vill erbjuda dig ett meningsfullt arbete med goda villkor där 
du är delaktig i utvecklingen av verksamheten och känner stolthet över det du 
gör. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare skapar trivsel på arbets-
platsen och bra resultat. Kommunens ledord är lust, mod och engagemang.

Askersunds kommun värdesätter balans mellan arbete och fritid. Genom 
exempelvis önskeschema, flex- och årsarbetstid ger vi dig möjlighet till detta. 
Vi har en helhetssyn på dig som anställd och månar om din personliga hälsa 
genom hälsoinspiratörer och friskvårdssatsningar. Askersunds kommun arbe-
tar för en konkurrenskraftig lönenivå och goda karriärmöjligheter.
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KONTAKT: Ted Bucher, 0586-840 01, info@testcenter.se, www.testcenter.se
BRANSCH: Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Karlskoga

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

Bofors Test Center has defeated the impossible since 1886. With our advanced 
test equipment and complete laboratories we can test everything from com-
ponents to complete weapon systems. At our extensive firing range in Sweden 
our dedicated engineers perform tests for a large number of defence compa-
nies from all over the world. Welcome to Hell.

 

KONTAKT: Christer Björk, www.bergslagenssparbank.se
VERKSAMHETSORT: Lindesberg, Nora Ljusnarsberg och Storfors Kommuner

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Sommarjobb

VI SÖKER Ä
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Vill du också vara med och berika Bergslagen? Bergslagens Sparbank ägs till 
100 % av Sparbanksstiftelsen Bergslagen. Stiftelsen har till uppgift att bidra 
till utvecklingen av Bergslagen vilket de gör genom bidrag till lokala arbets-
marknads- och näringslivssatsningar, forskning och utbildning med lokal 
anknytning samt till den lokala kulturen och idrotten. Det innebär att både 
som kund och anställd är Du med och berikar Bergslagen.

Bergslagens egen bank 
Bergslagens Sparbank erbjuder storbankens alla tjänster tillsammans med den 
lilla bankens personliga service. All verksamhet bedrivs genom åtta kontor i 
Bergslagen. Närhet och lokal förankring är två av bankens viktigaste hörn-
stenar. Affärsvolymen uppgår till 16 miljarder kronor och antalet anställda 
är 68. Banken har sitt huvudkontor i Lindesberg och är marknadsledande i 
Bergslagen.
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KONTAKT: Fredrik Jönsson
BRANSCH: Industri; Teknologi;

VI SÖKER Ä

   

Business Region Örebro är 11 kommuner som arbetar tillsammans för att 
skapa tillväxt genom att få fler företag att starta, etablera sig och växa i 
regionen.

Örebroregionen har bland annat en stark och specialiserad tillverkningsindu-
stri med: 
• kompetent arbetskraft 
• hög teknisk innovationsförmåga 
• utvecklad samverkan

Business Region Örebro stöttar företag och branscher med kompetensförsörj-
ning, innovationsplattformar och arenor för samverkan.

 

KONTAKT: Borlänge kommuns servicecenter, 0243-740 00,  
kommun@borlange.se
VERKSAMHETSORT: Borlänge

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

     

Vi finns för Borlängebon. Det är vår affärsidé, vår motivering till varför vi ska 
kliva upp ur sängen och strax därpå befinna oss mitt i vårt uppdrag. Vi finns 
för att ge hundratals barn frukost varje morgon. För att skänka våra elever 
livsviktig kunskap. Servera fika och krama om dem som under många år varit 
med och byggt upp vårt samhälle. Vi finns för att svara på frågor, för att 
bevilja familjer bygglov och skapa förutsättningar för människors utveckling. 
Vi finns för att hjälpa tonåringen som fastnat i sitt beroende och för att vara 
ett stöd till de oroliga föräldrarna. Och vi finns för att ge våra nyanlända en 
ny chans. Vi finns för att Borlängebon finns.

Välkommen till oss. Välkommen till Borlänge kommun.
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KONTAKT: Alexandra Tihinen, rekrytering.se@cgi.com
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Energi; Finans; Hälsovård; Industri; 
Infrastruktur; IT; Konsumenttjänster; Konsumentvaror; Offentligt; Organi-
sationer; Teknologi; Telekommunikation;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige.

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Nätverk
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

$

   

CGI är Sveriges ledande IT-tjänsteföretag. Företaget grundades 1976 och har 
idag 68 000 medarbetare på hundratals platser världen över. I Sverige arbetar 
cirka 4 000 medarbetare på 26 kontor utspridda över hela landet. På så sätt 
skapar vi en lokal närvaro och kan samtidigt dra nytta av globala resurser 
och global leveranskapacitet. CGI:s kontinuerliga tillväxt är ett bevis på våra 
kunders förtroende för oss och på engagemanget hos våra medarbetare. På 
CGI känner vi ägarskap och vi tar ansvar. Läs gärna mer om oss på www.cgi.
se, och om hur det är att jobba hos oss på www.cgi.se/karriar.

 

KONTAKT: www.cambrex.com

VI SÖKER Ä

   

Med amerikanska ägare och kunder över hela världen lever Cambrex Karl-
skoga i en internationellt präglad miljö. Vi sysslar med avancerad organisk 
kemi med fokus på att utveckla processer och leverera produkt till innovativa 
läkemedelsföretag. Idag tillverkas framför allt aktiva läkemedelssubstanser 
och läkemedelsintermediat i allt från gramskala till tiotals ton. Vi finns på 
Björkborns industriområde i Karlskoga och har över 400 anställda. Våra 
största yrkesgrupper är Processoperatörer, Process- och Civilingenjörer, Orga-
niska- och Analytiska kemister.

Cambrex Karlskoga ger dig chansen att följa ett utvecklingsprojekt hela vägen 
och få en helhetsbild av verksamheten som är ganska unik. Då vi är i ett posi-
tivt och utmanande affärsläge nyanställer vi till flera avdelningar på företaget 
men främst till Forskning- och Utveckling (FoU), Quality Control (QC) samt 
till Produktion.
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KONTAKT: Peter Eriksson, 019-6030369, dan.peterson@axfood.se
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Sommarjobb
Extrajobb
Lagermedarbetare som extra 
vid behov och semestervi-
kariat.

VI SÖKER Ä

 

$
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Dagab Inköp & Logistik

• Axfoodkoncernens supportbolag som ansvarar för sortiment, inköp och 
logistik till Axfoods kedjor Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross och 
Axfood Närlivs

 

KONTAKT: Thomas Eriksson, 734188514, thomas.eriksson@combitech.se, 
www.combitech.se
BRANSCH: Industri; IT; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

 

Combitech är ett av Nordens största teknikkonsultbolag med drygt 1750 
medarbetare i Sverige, Norge och Finland. Vi kombinerar teknisk spetskom-
petens med djupa branschkunskaper, helhetsförståelse och särskilt fokus på 
miljö och säkerhet. Resultatet är anpassade, hållbara lösningar för kunder 
med höga krav som verkar både nationellt och globalt. Våra kunder finns 
primärt inom industri, försvarsindustri, försvar och offentlig verksamhet.
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KONTAKT: Marie Wästvind, 703042933, marie.wastvind@elongroup.se
BRANSCH: Konsumentvaror;
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb
Utbildning
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

$
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ELON Elkedjan Logistic AB är ett inköps- och logistikcenter med lager och 
kontor i Örebro. Vi är huvudkontor för butikskedjorna ELON och Elkedjan 
och har ett centrallager som förser dessa 400 butiker samt Euronics Norge 
med vitvaror, kök och småelsprodukter.

 

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Degerfors

VI SÖKER Ä

$

     

   

Degerfors erbjuder en kombination av den lilla ortens fördelar med närhet till 
god kommunal service och friluftsliv och med kommunikationer som gör att 
du är i huvudstaden på mindre än två timmar. I Degerfors arbetar vi aktivt 
för entreprenörskap och växande företag, centrumutveckling och attraktiv 
boendemiljö. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 700 medarbetare, 
fördelat på fyra förvaltningar. Vår personalpolitiska vision bygger på att vi 
trivs på jobbet! Degerfors kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ska 
erbjuda goda förutsättningar för medarbetarna att känna trivsel, arbetsglädje, 
yrkesstolthet och engagemang.

 



48
UTSTÄLLARE

EUROPEAN ENERGETICS CORPORATION

Your Partner for Energetic Materials. Unmatched Expertise. Proven Solution.

Widely acknowledged for its high level of expertise and know-how in chemi-
cal synthesis and transformation of energetic molecules, EURENCO develops, 
manufactures and provides a largely diversified range of cutting-edge energe-
tic materials for both the defense and the commercial markets.

A leading European company for military explosives, propellants and com-
bustible items, EURENCO also provides explosives for the civil sector (oil & 
gas perforation, mining), and additives for diesel fuel, 2-EHN in particular, a 
chemical that improves diesel fuel quality.

 
 

KONTAKT: Petra Fridberg, www.etteplan.com
BRANSCH: Industri; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Karlstad, Västerås, Ludvika, Uppsala, Gävle, 
Stockholm, Norrköping, Linköping, Jönköping, Halmstad och Göteborg.

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Utlandsmöjligheter

VI SÖKER Ä

   

Världen behöver bättre tekniska lösningar. Vi är övertygade om att det krävs 
ett öppet sinne för att lösa de stora utmaningar som världen står inför. Med 
dina idéer kan vi utvecklas, förstå och skapa fler innovationer. Vi älskar 
teknik, gör du?

Vi är 2 500 ingenjörer och specialister på 53 kontor över hela världen, varav 
12 kontor i Sverige, i ett av de snabbast växande teknikkonsultbolagen. Vi 
är alla olika men delar en stark tro på "Engineering with a difference". Våra 
kunder är globala marknadsledare inom fordons-, flyg-, försvars-, verkstads-, 
och energiindustrin.
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KONTAKT: Marie Wästvind, 703042933, marie.wastvind@elongroup.se
BRANSCH: IT;
VERKSAMHETSORT: Luleå, Stockholm och Örebro

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

 

FDT tillhandahåller affärssystem och butiksdata som förenklar och effekti-
viserar ditt företag. Samtliga produkter är utvecklade i nära samarbete med 
användare och kunder. Vi lyssnar hela tiden på våra användares önskemål 
och kombinerar dessa med vår långa erfarenhet i branschen.

 

KONTAKT: Ulrika Sanfridsson Fritz

VI ERBJUDER Ä

Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Traineeplats

VI SÖKER Ä

     

Falköpings kommun- den goda arbetsplatsen 
Det goda livet är Falköpings vision om det hållbara samhället, inom den 
sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling. 
Falköping ska vara en bra kommun att besöka, bo och verka i – nu och i 
framtiden. Kommunen som organisation är till för Falköpingsborna och strä-
var efter att alla ska behandlas rättvist och lika, våra relationer kännetecknas 
av öppenhet, respekt och ett gott bemötande, vi uppnår goda resultat genom 
effektivitet och samverkan.

Det är du som medarbetare i Falköpings kommun som fyller orden med 
värde, i dina möten med människor. Falköpings kommun värdesätter tydligt 
utveckling av verksamheten och medarbetarna.

Vill du vara en del av vår framgångsrika organisation och vara med i utveck-
lingen av det framtida Falköping-ta då chansen och bli en av oss!
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KONTAKT: Julia von Weber, 08-556 088 60, info@framtidsverket.com,  
www.framtidsverket.com
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Hälsovård; Infrastruktur; IT;  
Konsumenttjänster; Offentligt; Organisationer; Rekryteringstjänster;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

CV-granskning
Examensarbete
Extrajobb
Nätverk
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

$
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Framtidsverket grundades med syftet att nyansera och kommunicera bilden 
av jobben inom framtidssektorn, den offentliga sektorn. Vår vision är att 
framtidens professionella, studenter och nyutexaminerade, känner till sina 
karriärmöjligheter inom den offentliga sektorn och ser offentlig sektor som ett 
självklart karriäralternativ. Välkommen till vår monter och upptäck jobben 
där du får möjlighet att påverka och göra skillnad för samhället.

 

KONTAKT: www.flexapplications.se
BRANSCH: IT;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Stockholm, Södertälje, Göteborg och Oslo

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Examensarbete

VI SÖKER Ä

   

Flex Applications tillhandahåller kraftfulla verktyg för att hantera ditt 
företags reseräkningar och tidrapporter, för att schemalägga personal, för att 
stötta och utveckla företagsprocesser inom HR och för att ta hand om företa-
gets löneadministration. Vi har lång erfarenhet av att utveckla administrativa 
system och erbjuder dina anställda enhetliga och enkla verktyg att arbeta 
med. Våra ledord är flexibilitet, effektivitet och användbarhet.

Några av våra kunder är Cramo, General Electric, Honeywell, Investor,  
Löfbergs Lila, Octapharma, Samhall, Santa Maria, Skistar.
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KONTAKT: Peter Karlsson, 019-304080, Info@ks-construct.se
BRANSCH: Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Örebro
LINDESBERG

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

 

KS-Construct startades 2015 av Peter Karlsson och Andreas Segelström.

Vi är ett teknikkonsult företag som är inriktat mot byggkonstruktion

På Construct arbetar vi både med stora och små projekt och har en bred 
erfarenhet från både nybyggnader och om och-tillbyggnader. Våra projekt 
omfattar alla skeden med inriktning på byggnadskonstruktion, stomprojekte-
ring, byggteknik och grundläggning.

Vi arbetar med modern 3D teknik i avancerade och utmanade projekt, stora 
som små.

Construct har huvudkontor i Örebro och även ett litet kontor i Lindesberg.

På Construct arbetar idag 13 st Konstruktörer och vi växer hela tiden.

 

KONTAKT: Mikael Persson, Peter Hjalmarsson, P.O Olsson, 101025100, 
mikael.persson@integra.se, peter.hjalmarsson@integra.se,  
victoria.baeckstrom@integra.se, www.integra.se
BRANSCH: Industri;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Stockholm, Göteborg, Trollhättan, Karlstad, 
Jönköping, Malmö,Linköping

VI ERBJUDER Ä

Praktik
Sommarjobb

VI SÖKER Ä

 

Vi är specialiserade på byggprojektledning, byggkonstruktion, byggnadsfysik 
och brandskyddsprojektering. Vi förenar kompetens med hög kundservice.

Vi vill bidra till kundernas framgång. Därför arbetar vi aktivt med att ut-
veckla oss själva och branschen genom att tillföra nya idéer och metoder som 
ger våra kunder kostnadseffektiva och smarta lösningar. Vi verkar också för 
ett modernt arbetssätt genom att skapa ett gott samarbete mellan samtliga 
aktörer. Vi verkar för att skapa ett projektklimat där alla inblandade strävar 
mot ett gemensamt mål och med stor respekt för varandras kompetens. För 
oss är mångfald viktigt.

170 medarbetare på 8 kontor i Örebro Trollhättan Göteborg Karlstad Stock-
holm Jönköping Malmö och Linköping.
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KONTAKT: Sara Jansson, 054-615046, 0725303987,  
sara.p.jansson@liv.se, www.liv.se, www.liv.se/jobb
VERKSAMHETSORT: Karlstad

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

$
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Vill du ha Sveriges viktigaste jobb? Landstinget i Värmland erbjuder hälso- 
och sjukvård och tandvård av allra högsta kvalitet. Tillsammans med våra 
patienter stärker vi folkhälsan och utvecklar hälso- och sjukvården så att den 
kan bidra till en livskvalitet i världsklass för Värmlands invånare. Med cirka 
7300 medarbetare är vi en av länets största arbetsgivare.

Vi har stort behov av medarbetare inom hälso- och sjukvård. Tillsammans 
med oss arbetar medarbetare som ger stöd till patienter och anhöriga genom 
att bota, lindra och förebygga. Yrkesgrupperna är bland andra sjuksköterskor, 
undersköterskor, läkare, vårdadministratörer, fysioterapeuter och psykologer.

För att vården ska fungera behövs också yrkesgrupper som it-tekniker, ekono-
mer, utredare, fastighetsskötare och administratörer.

Välkommen till oss!

 

KONTAKT: pauline.polat@kungsor.se, 0227-60 03 39,  
pauline.polat@kungsor.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Kungsör

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

     

Hej! 
Jag heter Pauline, jag är 25 år och jobbar sedan fyra månader tillbaka som 
HR-specialist på Kungsörs kommun. Det var inte särskilt längesen jag examine-
rades från personalvetarprogrammet. Jag tänker inte här berätta om alla fördelar 
med Kungsörs kommun. Jag skriver det här för att berätta om min upplevelse av 
Kungsörs kommun som arbetsgivare. Hos min arbetsgivare har jag sedan första 
dagen alltid känt mig välkommen och trygg. Jag upplever att min arbetsgivare 
verkligen tar tillvara på min kompetens samt ger mig möjligheter till kompe-
tensutveckling inom de områden jag behöver som nyutexaminerad. Jag känner 
verkligen att jag bidrar med mitt arbete och jag blir uppskattad för det jag gör.

Många av mina kollegor inom flera olika yrken kommer att gå i pension snart. 
Jag tror att Kungsörs kommun skulle utvecklas av att få in fler nyutexaminerade 
inom olika yrken. Därför ser jag gärna att just du blir min nya kollega! Ring mig 
gärna om du vill att jag ska berätta mer om min arbetsgivare, Kungörs kommun.
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KONTAKT: www.ltv.se
BRANSCH: Hälsovård;
VERKSAMHETSORT: Västerås, Sala, Köping,

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Sommarjobb

VI SÖKER Ä

 

$

   

   

Är du redo att starta din karriär?

Det finns få platser eller stunder i livet då vi inte är med på ett hörn. Vi är en 
stor kunskapsorganisation med 70 olika yrken varav 60% är högskoleyrken. 
Vi arbetar med allt från vård och kultur till kollektivtrafik och teknik. Här 
finns bland annat sjuksköterskor, läkare, psykologer, fysioterapeuter, system-
vetare, ekonomer och civilingenjörer. Vi jobbar tillsammans för att skapa ett 
gott liv åt alla invånare i Västmanland. Varje dag. Året runt.

Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör 
skillnad varje dag. På riktigt.

 

KONTAKT: Susanne Morberg, 0155-24 50 00, 016-103000, 0150-56100, 
www.landstingetsormland.se/jobbahososs
BRANSCH: Hälsovård; Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Nyköping, Eskilstuna, Strängnäs, Flen, Gnesta, Katrine-
holm, Vingåker, Trosa, Oxelösund

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Sommarjobb
120 yrken bl.a. inom hälso- 
och sjukvård men även inom 
folktandvård, rättspsykiatrisk 
sjukvård, habilitering, kultur/
utbildning samt administration

VI SÖKER Ä

 

Jobba hos oss i Sörmland!

Landstinget Sörmland satsar på att vara Sveriges friskaste län. Nu söker vi 
dig som vill utvecklas tillsammans med oss. Vi samarbetar med omkringlig-
gande högskolor, kommuner och landsting och har en organisation med fokus 
på delaktighet och kunskap. Hos oss finns det goda villkor för dig som är 
intresserad av att bedriva forskning. Vi vill att medarbetare ska trivas, känna 
sig delaktiga och stolta.

Vi jobbar för en jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar och livskraftig 
region. Sörmland har goda trafikförbindelser - hos oss får du närheten till 
storstäder tillsammans med en lugn och trygg livsmiljö nära naturen. Kom 
och jobba med oss i landstinget Sörmland!
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KONTAKT: Linda Calson, 0585-48922, linda.calson@lekeberg.se,  
www.lekeberg.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Lekebergs kommun

VI ERBJUDER Ä

CV-granskning
Extrajobb
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

$
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I Lekebergs kommun finns Sveriges viktigaste jobb!  
Unga, expansiva Lekeberg är en kommun belägen mellan Örebro och Karl-
skoga med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling 
och tillväxt. Medarbetar- och ledarskapet präglas av delaktighet och påver-
kansmöjligheter.  Vi har landsbygdens fördelar med attraktivt boende, kultur- 
och fritidsliv samt bra företagsklimat och här ska du kunna leva ditt liv som 
du vill utifrån din bakgrund, nutid och framtid. Med goda kommunikationer 
är det aldrig långt till det större utbudet i storstaden.  
Positiv utveckling och framtidssatsningar kännetecknar Lekeberg och vi styr 
mot nya och spännande utmaningar. Vill du vara med på resan?

 

KONTAKT: Maria Hellström, www.laxa.se
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Hälsovård;
VERKSAMHETSORT: Laxå

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

     

I Laxå kommun finns Sveriges Viktigaste Jobb. Här ger vi våra medborgare 
hög kvalitet i alla avseenden. Vi tycker skola och omsorg är extra viktigt och 
därför arbetar vi hårt för att våra medarbetare ska trivas och känna sig delak-
tiga - ja, det är så vi tror man bygger upp och upprätthåller en väl fungerande 
organisation! Känner du att du vill göra skillnad i människors liv? Då vill vi 
gärna att du gör det tillsammans med oss!
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KONTAKT: Maud Lemhage, 0510-77 00 00, lidkoping.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Lidköping

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

$

     

     

Lidköping – en välkomnande och hållbar kommun

Våra medarbetares olika kunskaper, kompetenser och perspektiv skapar nya 
möjligheter och är en viktig del i att vara en hållbar och välkomnande kom-
mun. Lidköpings kommun vill arbeta med att skapa den goda arbetsplatsen 
där alla medarbetare ges möjlighet att bygga upp, utveckla och förbättra sin 
hälsa genom ett aktivt friskvårdsarbete.

Lidköpings kommun ca 39.000 invånare och ett vackert vid Vänerns södra 
strand. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja 
till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna.

Välkommen till Lidköpings kommun!

 

KONTAKT: Ulrika Hult, 0585-817 00, banken@lekebergssparbank.se, 
https://www.lekebergssparbank.se
BRANSCH: Finans;
VERKSAMHETSORT: Fjugesta

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Sommarjobb

VI SÖKER Ä

$

 

Lekebergs Sparbank

Som en av Sveriges knappt 60 sparbanker har vi något alldeles unikt. Genom 
vår lokala förankring känner vi ett stort ansvar och engagemang för bygden. 
Detta visar vi i form av olika insatser i samhället - allt från sponsring av 
föreningar till näringslivssatsningar för företag. En av de viktigaste hörnste-
narna i vår verksamhet är kontakten och den långsiktiga relationen med våra 
kunder. Vår målsättning är att vara det självklara bankalternativet inom vårt 
verksamhetsområde, både för privatpersoner och för företag. Genom vårt 
samarbete med Swedbank är vi dessutom med och utvecklar ny teknik och 
nya produkter & tjänster som våra kunder snabbt kan ta del av.

Visste du att vi dessutom är den enda banken i hela världen som har sitt hu-
vudkontor i Närke? Bara en så'n sak! Välkommen till oss!
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KONTAKT: Sandra Södersten, 019-766 30 00, hr@linde-mh.se
BRANSCH: Industri; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Praktik

VI SÖKER Ä

$

     

 

Linde Material Handling är en av världens ledande truckleverantörer. Förut-
om ett omfattande produktsortiment erbjuder vi tjänster inom bland annat 
säkerhet, automation, utbildning och service.

Vi är ett internationellt företag med produktionsanläggningar runt om i värl-
den. Globalt arbetar cirka 13 500 medarbetare på Linde Material Handling, 
i Sverige 380. Den svenska organisationen är rikstäckande med huvudkontor 
i Örebro.

 

KONTAKT: Michelle Droguett, jobbhk@lidl.se, www.lidl.se
BRANSCH: Konsumentvaror;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Traineeplats

VI SÖKER Ä

$

     

 

LA
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Sedan 2003 har Lidl pressat priserna i Sverige. Varje dag utmanar vi synen på 
att kvalitet måste kosta och vågar hitta våra egna vägar. Vi brinner för livs-
medelshandel, men vi tänker hellre smart och nytt än fortsätter i gamla trötta 
hjulspår. Medan andra livsmedelskedjor bara kan erbjuda dig utveckling och 
arbetsmöjligheter inom Sveriges gränser, är vi ett tyskt, familjeägt bolag med 
butiker på 28 marknader. För dig som är hungrig, vill ha mycket ansvar och 
är intresserad av karriär finns det alla chanser att nå högt inom vår organi-
sation. Så om du också tror på det smarta i att erbjuda mer mat för mindre, 
gillar att tänka nytt och ha roligt med dina arbetskamrater bör du söka dig 
till oss. Välkommen till Lidl!
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KONTAKT: Sara Norgren, 0587-81000, sara.norgren@nora.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Nora

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb

VI SÖKER Ä

   

I Nora kommun arbetar vi aktivt för att skapa attraktiva arbetsplatser där 
med arbetarnas kunskap och erfarenhet tas tillvara och där det finns utrymme 
för lärande, förändring och utveckling av det dagliga arbetet.

I Nora är vi ca. 10.600 invånare som är stolta över vårt fantastiska kulturarv 
med charmiga trähus och den vackra naturen som ger alla möjligheter till 
vila och rekreation. Vi har fina boendemiljöer, ett rikt kultur- och fritidsliv. 
Fler småföretag än någonsin startar upp. Dessa faktorer liksom närheten till 
expansiva Örebro har gjort att fler vill bo eller etablera sig i vår kommun.

 

KONTAKT: Lars G Johansson, 070-6890749, lars-gunnar.johansson@ncc.
se, www.ncc.se/, beyondconstruction.se, ncc.se/student
BRANSCH: Industri;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Norden

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Examensarbete
Arbetsledare

VI SÖKER Ä

 

NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra 
Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015.  
NCC utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler 
och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. 
NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, 
samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar.

Vår vision att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.

Vill du också förändra världen? En hållbar framtid börjar redan idag, eller 
hur? Att tillämpa utveckling och ny forskning i projekten tycker vi är ett bra 
sätt att förändra världen steg för steg. Tror du också att ärlighet, tillit, respekt 
och framåtanda är bra värderingar som skapar ett långlivat företag och en 
roligare arbetsmiljö? Då är vi nog som gjorda för varandra.
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KONTAKT: Thomas Lööf, 010-6156757, thomas.loof@ramboll.se,  
www.ramboll.se

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Tillsvidareanställning

Vi söker Ä

 

Ramböll är en ledande samhällsrådgivare med över 13 000 experter i Norden, 
Nordamerika, Storbritannien, Kontinentaleuropa, Mellanöstern och Indien 
och har en betydande representation i Asien, Australien, Sydamerika och 
Afrika söder om Sahara. Vi brinner för inspirerande och nytänkande lösning-
ar som kommer kunder, slutanvändare och samhälle till nytta.

Ramböll Sverige består av 1 500 medarbetare och är en del av Ramböllkon-
cernen som har 13 000 medarbetare på 300 kontor världen över.

Ramböll är stiftelseägt och påverkas inte av några intressen från exempelvis 
aktieägare.

Vi har en långsiktighet i allt vi gör. Det gör oss till en solid och trygg affärs-
partner.

 

KONTAKT: Andreas Sjöwitz, andreas.sjowitz@preciofishbone.se
BRANSCH: IT;
VERKSAMHETSORT: Örebro samt 6 övriga orter i Sverige

VI SÖKER Ä

   

På Precio Fishbone utvecklar vi skräddarsydda IT-lösningar där förståelse för 
kundens verksamhet är en lika viktig utgångspunkt som ingenjörsmässighet 
och teknik. På så sätt skapar vi affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt 
värde för våra kunder. Vårt engagemang, vår erfarenhet och vår uttalade spe-
cialistkompetens tillsammans med det mindre företagets snabbhet och flexibi-
litet gör oss till en mycket effektiv och strategisk partner till våra kunder.

Vi arbetar både med åtaganden och med resursuppdrag. Vi erbjuder komplet-
ta upplägg för support och förvaltning av utvecklade applikationer.

Vår huvudsakliga tekniska plattform är Microsoft.NET. Vår utvecklingsme-
todik är agil, och bygger på SCRUM. Vår ambition att vara ett spetsföretag 
och ligga i teknikens framkant innebär att vi investerar mycket i kompetens-
utveckling och utbildning. 
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KONTAKT: Beatrice Hauswald
BRANSCH: Hälsovård; Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Hela Östergötland

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Sommarjobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

$

   

   

LA
G

 

I en av Sveriges mest intressanta och expansiva regioner kan du få en kombi-
nation av det bästa – både när det gäller arbete och boende. Region Öster-
götland rymmer både det högspecialiserade universitetssjukhuset och den 
lilla mottagningen i närsjukvården. Du kan välja det stora, avancerade om 
det lockar dig eller det lilla den dag du känner att det passar bättre. Du kan 
slå dig ned i en stuga på landet, i ett hus nära havet eller mitt i en myllrande 
universitetsstad. Vad du än väljer har du aldrig långt till jobbet.

I Region Östergötland håller vården en hög kvalitet – det visar patientenkäter, 
öppna jämförelser och olika rankinglistor. Här är ekonomin i balans och ut-
vecklingsfrågorna står högt på agendan. Här får du en stabil arbetsgivare, där 
vi strävar efter att just din kompetens tas tillvara och där du får den utveck-
ling i jobbet du behöver.

 

KONTAKT: Sofia Kjörk, 019-6026342, sofia.kjork@regionorebrolan.se,  
www.regionorebrolan.se
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Energi; Hälsovård; Infrastruktur; IT; 
Offentligt; Rekryteringstjänster; Telekommunikation;
VERKSAMHETSORT: Många orter i hela Örebro län.

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Utbildning
Vikariat

VI SÖKER Ä

$

     

 

LA
G

   

 

Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, trafik, kultur, 
näringslivsutveckling och flera andra områden som är viktiga för regionens 
utveckling.

Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och starkare Örebro län.
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KONTAKT: 010-483 4100, (HR-enheten), www.rmv.se
VERKSAMHETSORT: Stockholm, Umeå, Uppsala, Linköping, Göteborg, Lund

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Utbildning

VI SÖKER Ä

$

     

LA
G

     

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom svenskt rättsväsende. Hos 
oss finns specialister som rättsläkare, rättspsykiater, kemister och biomedi-
cinska analytiker. Vi arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, 
åklagare, domstolar och kriminalvård.

Inom Rättsmedicinalverket gör vi rättspsykiatriska undersökningar för att 
bedöma om en misstänkt har handlat under påverkan av en allvarlig psykisk 
störning. Det har betydelse för om påföljden blir fängelse eller rätts psykiatrisk 
vård. Vid onaturliga dödsfall och vid misstanke om brott utför vi rätts medi-
cinska obduktioner för att fastställa dödsorsaken. Med hjälp av DNA-teknik 
genomför vi faderskaps- och släktutredningar, och i vårt rättskemiska laborato-
rium gör vi analyser vid misstanke om rattfylleri och narkotikabrott.

Välkommen till vår monter!

 

KONTAKT: Anna am Zoll, 010-4535800, anna.amzoll@stat-inst.se,  
www.stat-inst.se/runnagarden
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Hälsovård; Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Sjuksköterskor

VI SÖKER Ä

 

SIS LVM-hem Runnagården
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KONTAKT: Sandra, sebgroup.com/career
BRANSCH: Finans;

VI SÖKER Ä

$

 

SEB är en relationsbank. Vi drivs av viljan att skapa värde för kunderna. Vi 
gör det genom att bygga vidare på vårt arv av entreprenörskap, internationell 
utblick och långsiktigt perspektiv. Vi har länge tagit en aktiv del i utveckling-
en av de samhällen där vi är verksamma.

I Sverige och de baltiska länderna erbjuder vi finansiell rådgivning och ett 
brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland 
har SEB:s verksamhet ett starkt fokus på fullserviceerbjudanden till före-
tagskunder och institutioner.

 

KONTAKT: Johanna Aspman, www.saabgroup.com
BRANSCH: Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Karlskoga, Linköping, Huskvarna, Karlskrona, Gamleby 
mf

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Sommarjobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

   

Saab är ett högteknologiskt företag med värdsledande teknik som erbjuder 
världsledande lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och civil 
säkerhet. Vår produktportfölj innefattar även obemannade och fjärrstyrda 
undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.

Vi utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kun-
dernas föränderliga behov.

Vi finns representerade i cirka 30 länder och våra lösningar, produkter och 
tjänster säljs till mer än 100 länder.

Vår vision är: Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. Genom system 
och lösningar som ökar säkerheten kan vi bidra till att göra detta möjligt.
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KONTAKT: Joakim Karlsson
BRANSCH: Hälsovård;

VI ERBJUDER Ä

Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

 

På Skaraborgs Sjukhus arbetar många duktiga och engagerade människor 
inom ett 30-tal medicinska specialiteter. Här har du möjlighet att utvecklas 
i din profession tillsammans med kunniga kollegor. Sjukhuset arbetar med 
ett processinriktat arbetssätt med fokus på patienten. Detta gör att du har 
möjlighet att påverka och förbättra kvalitén på vården genom ett arbetssätt 
som bygger på delaktighet och ansvar för dig och dina kollegor tillsammans 
med chefer och sjukhusets stödfunktioner.

Hos oss på Skaraborgs Sjukhus arbetar vi för att du ska ha en trygg och 
utvecklande anställning där omtanken och omhändertagandet av patienten 
står i fokus.

Välkommen till Skaraborgs Sjukhus och låt oss tillsammans arbeta mot vår 
vision ”God Vård i Utveckling”!

 

KONTAKT: Sébastien Ehnevid, 070-309 75 81,  
sebastien.ehnevid@sebbotinvest.com
BRANSCH: Finans; Industri; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Kopparberg, Karlskoga

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Kontorsplats
Praktik
Traineeplats

VI SÖKER Ä

$

   

Sebbot Invest är ett holdingbolag som förvärvar och utvecklar företag, främst 
inom verkstadssektorn. Det långsiktiga ägarperspektivet präglas av ett nyfiket 
entreprenörskap och snabbhet mellan ord och handling där kundernas affärs-
nytta alltid är vägledande. Verksamheten vilar på starka värderingar om ett 
coachande ledarskap där medarbetarna får utrymme att växa.

Vi bygger framtidens tillverkningsindustri!
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KONTAKT: Anna Eriksson Viberg, www.spendrups.se
BRANSCH: Industri;
VERKSAMHETSORT: Vårby, Grängesberg, Hällefors

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

$

     

Spendrups Bryggeri grundades 1897. Vi är ett bryggeri med ett brett sorti-
ment. Engagemanget och passionen är lika stor nu som då. För oss är alltid 
hantverket och dryckesupplevelsen i fokus. Bland våra varumärken finner du 
Spendrups Bryggeri, Norrlands Guld, Mariestads, Heineken, Loka, Schwep-
pes, Briska, El Coto, Gallo m fl. Familjeföretaget Spendrups är ett svenskt 
och oberoende bryggeri som förenar starka traditioner med nytänkande. Vi är 
idag ca 900 medarbetare och omsätter ca 3,3 MDKR. I Spendrupskoncernen 
ingår dotterbolagen Spring Wine & Spirits, Gotlands Bryggeri och Hellefors 
Bryggeri.

www.spendrups.se

 

KONTAKT: Susanna Jonsson, 010-5745324,  
susanna.jonsson@skatteverket.se

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Sommarjobb

VI SÖKER Ä

$

 

LA
G

 

Skatteverket skapar samhällsnytta och har ett högt förtroende hos allmänhet 
och företag. Vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling. Nyfikenhet 
och ständigt lärande är förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb hos 
oss. Vår grundsyn är att vi är till för medborgarna. Vi utgår från att alla vill 
göra rätt för sig, och vi betraktar varje möte som en möjlighet att ytterligare 
öka förtroendet för vår verksamhet. Alla som kommer i kontakt med oss ska 
uppfatta oss som offensiva, pålitliga och hjälpsamma.
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KONTAKT: Rebecca Wrigby, 019-30 31 99, rebecca.wrigby@oru.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Kvalificerade studentuppdrag

VI SÖKER Ä

$
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G

   

   

Studentuppdrag innebär att företag och organisationer har möjlighet att förse 
studenter med ett avgränsat och kvalificerat uppdrag under studietiden. Upp-
draget ska ha koppling till studentens akademiska utbildning och vara meri-
terade för framtiden. Genom studentuppdrag får du som student en möjlighet 
att pröva dina teoretiska kunskaper i praktiken och erhåller samtidigt arvode 
för genomfört uppdrag. Bli studentkonsult du också!

 

KONTAKT: Camilla Meyer, 010-479 43 23, camilla.meyer@scb.se,  
www.scb.se/jobb
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Stockholm

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Sommarjobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

$

 

SCB är en myndighet som producerar statistik på uppdrag av regeringen och 
myndigheter och resultatet av vårt arbete används som underlag vid besluts-
fattande, debatt och forskning. Vi producerar objektiv och tillförlitlig statistik 
inom ekonomi, befolkning och miljö och tar bl a fram BNP och KPI.

Cirka 1 400 personer arbetar på SCB i Stockholm, Örebro och som intervjuare 
runt om i Sverige. För att jobba hos oss behöver du examen inom samhällsveten-
skap/ekonomi kombinerat med 60 hp statistik. Du kan också ha statistik som ditt 
huvudämne. Vi har även en stor IT-avdelning som söker duktiga systemutvecklare.

Vi erbjuder samhällsviktiga och intressanta arbetsuppgifter där resultatet ofta 
blir uppmärksammat i media. Hos oss får du utvecklas i en god arbetsmiljö 
som möjliggör balans mellan arbetsliv och privatliv. Det finns goda möjlighe-
ter till utlandsarbete.
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KONTAKT: Johan Gustafsson, student@sweco.se, www.sweco.no
BRANSCH: Energi; Industri; Teknologi; IT; Infrastruktur;
VERKSAMHETSORT: ca 50 orter i hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Examensarbete

VI SÖKER Ä

     

Den framtid som kan kännas avlägsen i resten av samhället är i högsta grad 
närvarande på Sweco.

Sweco är Europas ledande konsultföretag inom hållbar samhällsutveckling. 
Våra 14 500 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter planerar och utformar 
framtidens samhällen och städer. Vi tar oss an små analysuppdrag och stora 
projekteringsuppdrag med samma höga engagemang och erkända kompetens. 
Sweco utför årligen tiotusentals uppdrag i ungefär 70 länder över hela värl-
den. Som konsult på Sweco gör du stor skillnad både för kunder och framtida 
generationer. På vår hemsida finns information om vårt traineeprogram och 
möjligheterna till praktik och ex-jobb.

 

KONTAKT: 019-295100, jobb@sg-wire.com, www.suzuki-garphyttan.com
BRANSCH: Industri;
VERKSAMHETSORT: Garphyttan

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Tillsvidareanställning
Traineeplats

VI SÖKER Ä

 

Suzuki Garphyttan är ett globalt företag som är världsledande inom pro-
duktion av avancerad fjädertråd. Våra produkter används i flera av världens 
mest kända bilmärken. Koncernen omsätter ca 1,7 miljarder kronor och våra 
produktionsenheter finns i Sverige, Kina, USA och England. Dessutom finns 
ett försäljningskontor i Tyskland. Från och med januari 2017 kommer vi även 
ha en produktionsenhet i Mexiko. Koncernens huvudkontor finns i Garphyt-
tan medan våra ägare har sitt huvudsäte i Japan.
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KONTAKT: Linnea Berg, 0222-44016, karin.cox@systemair.se,  
www.systemair.se
BRANSCH: Industri;
VERKSAMHETSORT: Skinnskatteberg

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

$

   

 

Systemair startade sin verksamhet 1974 med en banbrytande produktidé, den 
runda kanalfläkten, vilket gjorde att installationen blev betydligt enklare. 
Vårt motto blev ”Den raka vägen”, som har utvecklats från en produktidé 
till en affärsfilosofi. Sedan starten har företaget gått från lokalt till globalt 
och idag har vi verksamhet i 49 länder och ca 5 000 anställda. Vårt utbud 
omfattar ett brett sortiment av energieffektiva fläktar, ventilationsaggregat, 
produkter för luftdistribution, luftkonditionering, luftridåer och värmepro-
dukter.

 

KONTAKT: Susanne Runnälv, 0702-135651,  
susanne.runnalv@sydnarkeutbildningar.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Hallsberg

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Extrajobb
Praktik
Tillsvidareanställning
Utbildning

VI SÖKER Ä

 

Sydnärkes utbildningsförbund bedriver gymnasieutbildning vid Alléskolan och 
vuxenutbildning vid Allévux i Hallsberg. I dagsläget är vi ca 350 medarbetare 
och vi har ca 2 200 elever. Vi är en framgångsrik och växande verksamhet och 
våra utbildningar ska vara de självklara valen för regionens ungdomar, vuxna 
och arbetsgivare. Vi erbjuder en arbetsplats där vi värderar öppen kommunika-
tion mellan medarbetare och ledning. Vi har snabba beslutsvägar, där möjlighe-
terna är stora att vara delaktig och påverka beslut inom organisationen.

Vår verksamhet präglas av utveckling, engagemang och högsta kvalitet. 
Studerande och personal ska uppleva att initiativkraft och kreativitet är väg-
ledande. Ambitionen är att vi inom vårt verksamhetsområde ska vara länets 
mest eftertraktade arbetsplats.

Förbundets ledstjärna är framåtanda!
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KONTAKT: Cecilia Gustavsson, 010-452 20 00, info@tyrens.se,  
www.tyrens.se
BRANSCH: Energi; Teknologi; Infrastruktur;
VERKSAMHETSORT: Hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb
Kontorsplats
Examensarbete

VI SÖKER Ä

   

Vi skapar bättre samhällen 
Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I sam-
spel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveck-
ling och infrastruktur. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern 
med 1 600 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Est-
land. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa 
målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet. Vi 
drivs av nyfikenhet och har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Som en av Sveriges ledande konsulter inom samhällsbyggnad delar vi gärna 
med oss av vår kunskap. Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att bidra till 
ett bättre samhälle?

Det är vi också.

 

KONTAKT: Pär Johansson, 070-3500307, par.johansson@tng.se,  
www.tng.se/lediga-jobb
BRANSCH: Industri; IT; Rekryteringstjänster; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Stockholm, Malmö, Göteborg

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Sommarjobb
Tillsvidareanställning
Konsultjobb och rekrytering 
inom bland annat ekonomi, 
teknik, logistik och IT

VI SÖKER Ä

 

TNG Tech rekryterar ingenjörer och tekniker för morgondagens utmaningar. 
Vår rekrytering sker fördomsfritt med fakta, vetenskap och metod i fokus, 
inte magkänsla eller förutfattade meningar. Genom kompetensbaserade och 
mätbara processer når vi talanger som många andra missar – talanger som 
skapar innovation och bidrar till en hållbar och lönsam verksamhet. Visst vill 
du söka ett jobb fördomsfritt där din kompetens och inget annat står i fokus? 

Vi erbjuder lediga jobb som vi direktrekryterar till företag eller via uppdrag 
inom följande områden:  
Engineering 
Production 
Supply Chain Management

Du hittar alla lediga jobb på www.tng.se/lediga-jobb
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KONTAKT: Therese Ericsson, 021-39 00 00, www.vasteras.se
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Västerås

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Praktik
Sommarjobb
Extrajobb
Examensarbete

VI SÖKER Ä

 

$
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Vill du vara med och göra skillnad? 
Som medarbetare inom Västerås stad är du med och får en hel stad att fungera. 
Tillsammans bidrar vi till välfärden och gör skillnad varje dag.

Med omkring 10 000 medarbetare och över 100 olika yrkestitlar inom bl.a. 
teknik, utbildning, vård och omsorg, ekonomi och kultur är vi Västmanlands 
största arbetsgivare.

Vi vill ligga i framkant och erbjuder därför våra medarbetare möjlighet att 
utvecklas. För oss är det viktigt att du får de förutsättningar du behöver för 
att kunna prestera och trivas på jobbet.

Intresserad?  
Läs mer om vad vi kan erbjuda som arbetsgivare och se våra lediga jobb på 
www.vasteras.se

 

KONTAKT: Helena Dalmo, 010-7225000, student@wspgroup.se,  
wspgroup.se/student
BRANSCH: Energi; Industri; Infrastruktur; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Examensarbete
Praktik
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

   

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder 
tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & 
Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och mångfald kännetecknar våra 
medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Tillsammans 
har vi 36 500 medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 3 700 medarbetare.

Vår verksamhet bedrivs inom WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vatten-
byggnad, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, 
WSP Process, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems.
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KONTAKT: Emma Göthlin, 010-2129005, emma.goethlin@se.pwc.com
BRANSCH: Finans;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Praktik
Extrajobb

VI SÖKER Ä
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Som revisorer och rådgivare till över 60 000 klienter har vi många spännan-
de uppdragsgivare. Vi har lovat dem att skapa det värde de behöver för att 
nå sina affärsmål eller förverkliga sina visioner. Vi vet att den processen är 
beroende av arbetsglädje, kunskap, balans i livet, mångfald, nytänkande och 
förmåga att ge människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

PwC är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Därför satsar vi stora 
resurser på våra medarbetare, allt från coaching och kompetensutveckling till 
möjligheter att göra internationell karriär och bli ledare.

Vill du bli en av oss? Ta reda på mer om dina möjligheter via vår hemsida eller 
kom förbi oss i vår monter under Campusmässan.

 

KONTAKT: Sebastian Johansson, 0707 97 78 90, sebastian@xamera.se, 
www.xamera.se
BRANSCH: Industri; IT; Rekryteringstjänster; Teknologi;
VERKSAMHETSORT: Örebro, Linköping

VI ERBJUDER Ä

CV-granskning
Examensarbete
Extrajobb
Nätverk
Sommarjobb
Tillsvidareanställning

VI SÖKER Ä

$

     

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!
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KONTAKT: Anders Persson, 019-194200, anders.persson@obo.se,  
www.obo.se
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster; Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Tillsvidareanställning
Traineeplats
Praktik
Sommarjobb
Utbildning
Examensarbete

VI SÖKER Ä

   

$

 

   

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av 
Örebro kommun. Vi har cirka 23 000 lägenheter och 1 000 kommersiella 
lokaler. Vår affärsidé är att erbjuda attraktiva bostäder med bredd och vari-
ation i god boendemiljö. ÖBO har ett uttalat kundfokus och vår vision, Hem 
för dig, uttrycker vår vilja att möta olika behov och önskemål.
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Akademikerförbundet SSR är fackförbundet för dig som är beteendevetare, 
ekonom eller någon annan form av samhällsvetare. Vi strävar efter ett sam-
hälle och ett arbetsliv som tillvaratar, utvecklar och värderar din akademiska 
kompetens. Vi är ett partipolitiskt obundet förbund, men tvekar inte att ta 
ställning i frågor som rör våra medlemmar och deras arbetsvillkor. Att vara 
medlem hos oss redan som student är en investering i din framtid!

Som studentmedlem i Akademikerförbundet SSR får du tillgång till en mängd 
förmåner: CV-granskning, gratis karriärrådgivning, kontakt med arbetslivet, 
prenumeration på branschtidning, en kostnadsfri olycksfallsförsäkring och 
tillgång till Sveriges bästa sökverktyg för akademikerlöner.

Akademikernas a-kassa skapar trygghet genom arbetslivet för alla akademiker.  
700 000 medlemmar försäkrar i dag sin inkomst med sin medlemsavgift. Gå 
med du också! Även studenter kan tjäna på ett a-kassemedlemskap.

KONTAKT: www.akademssr.se
BRANSCH: Organisationer;

KONTAKT: Anna Wright, 08-412 33 00, info@aea.se
BRANSCH: Offentligt; Organisationer;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

CV-granskning
Medlemskap

VI ERBJUDER Ä

Personlig rådgivning

VI SÖKER Ä
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KONTAKT: Camilla Bergholm, 070-998 85 17, orebro@drivhuset.se,  
www.drivhuset.se/orebro
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster;
VERKSAMHETSORT: Örebro samt på 13 andra orter i Sverige

VI ERBJUDER Ä

Ideellt arbete
Kontorsplats
Personlig rådgivning
Utbildning
Affärsutveckling, gratis starta 
eget-hjälp

VI SÖKER Ä

$
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Drivhuset är en ideell stiftelse som hjälper unga entreprenörer att utveckla, 
testa och förverkliga sina idéer genom kostnadsfria vägledningar, övningar 
och utbildningar.

 

KONTAKT: Isabella Elovaara, 722718999,  
isabella.elovaara@civilekonomerna.se, www.civilekonomerna.se/student
BRANSCH: Allmännyttiga Tjänster;
VERKSAMHETSORT: Stockholm

VI ERBJUDER Ä

Utbildning
Personlig rådgivning
CV-granskning
Ideellt arbete

VI SÖKER Ä

$

 

Civilekonomerna är ett fackförbund och en intresseorganisation för akade-
miskt utbildade ekonomer. Med 43 000 medlemmar är vi Sveriges största 
nätverk för ekonomer och den självklara partnern genom hela karriären. Vi 
arbetar för att stärka våra medlemmar i viktiga frågor som lön, balans i livet, 
kompetensutveckling och jämställdhet. Ingen kan ekonomer som vi.
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KONTAKT: Frida Lingehall, 08-442 44 60, kansli@srat.se
BRANSCH: Organisationer;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela landet

VI ERBJUDER Ä

CV-granskning
Medlemskap
Personlig rådgivning

VI SÖKER Ä

 

SRAT är fackförbundet för dig som läser till Audionom samt Programmet 
Management in Sport and Recreation.

Vi kan ditt blivande yrke och driver dina frågor. Gratis under hela studietiden

Förutom att SRAT har en unik samlad kompetens från fackliga och yrkeskun-
niga medarbetare erbjuds du som studerar också en mängd förmåner. Våra 
förhandlare svarar på frågor om arbetsrätt, lönestatistik, anställningsavtal och 
andra frågor som rör exempelvis sommarjobb, praktik eller ditt kommande 
arbetsliv i övrigt. Vi erbjuder även CV-granskning och hjälp inför första an-
ställningsintervjun samt råd och stöd att hitta nya, potentiella karriärvägar.

Som studentmedlem omfattas du även - utan kostnad - av en sjukkapitalför-
säkring under din studietid. Läs mer om dina förmåner som student på vår 
webbplats www.srat.se

 

KONTAKT: Andreas Lindén, 771555444, stdirekt@st.org, www.st.org/
student
BRANSCH: Offentligt;
VERKSAMHETSORT: Hela Sverige

VI ERBJUDER Ä

Utbildning
Personlig rådgivning
CV-granskning
Medlemskap

VI SÖKER Ä
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Fackförbundet ST förbereder dig som studerar på en karriär i staten. Vi är det 
största fackförbundet inom statlig sektor och experter på jobbmöjligheterna. 
Vi hjälper dig att hitta ditt drömjobb och att få koll på arbetsvillkoren. Tag 
chansen och förbered dig för drömjobbet i staten – bli studentmedlem för bara 
100 kr!
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KONTAKT: Malin Holmberg, 0770-870 870, info.student@unionen.se,  
www.unionen.se/student
BRANSCH: Energi; Industri; Konsumenttjänster; Organisationer;  
Telekommunikation; Teknologi; Rekryteringstjänster; IT; Infrastruktur;
VERKSAMHETSORT: Verksamma över hela Sverige. 26 regionkontor.

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Personlig rådgivning
CV-granskning
Medlemskap

VI SÖKER Ä
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Siktar du på en karriär i det privata arbetslivet?

Oavsett jobbdrömmar hjälper Unionen till med förberedelserna. Ett medlemskap 
i Unionen Student gör dig redo för livet efter examen och stöttar dig med smarta 
råd och tips under tiden du pluggar. Vi hjälper dig bland annat att skriva ett 
säljande cv och öva upp din intervjuförmåga genom personlig intervjuträning.

Vi vill också se till att du har schysta villkor på extrajobbet, eller drömjob-
bet – därför erbjuder vi rådgivning om allt från lön och anställningsavtal, till 
arbetsmiljö och semester.

Med över 620 000 medlemmar på fler än 65 000 arbetsplatser är Unionen 
Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden. Vi finns både 
på internationella storföretag och små familjeföretag, och våra medlemmar är 
alltifrån personalvetare, ekonomer, jurister och ingenjörer till programledare.

 

KONTAKT: Christina Forsberg, 08-613 80 00, student@sverigesingenjorer.
se, www.sverigesingenjorer.se/
VERKSAMHETSORT: Stockholm, Malmö, Göteborg

VI ERBJUDER Ä

Extrajobb
Nätverk
Personlig rådgivning
CV-granskning
Medlemskap
Ideellt arbete

VI SÖKER Ä

 

Ditt liv som ingenjör börjar nu

Sveriges Ingenjörer välkomnar dig till vårt unika nätverk med 144 000 ingen-
jörsmedlemmar. Som medlem erbjuder vi dig träning och stöd inför skarpt 
läge med allt från cv-granskning och karriärcoachning till hjälp med inter-
vjuteknik. Du tar även del av landets bästa lönestatistik, digitaltidningen Ny 
Teknik samt aktiviteter som hålls på ditt lärosäte. Dessutom har du möjlighet 
att teckna förmånliga försäkringar och du har tillgång till experthjälp om 
något skulle gå snett på sommar eller extrajobbet.

Bli studentmedlem i Sveriges Ingenjörer för bara 180 kr/år (15kr/mån). Läs 
mer och ansök på sverigesingenjorer.se/student.

Välkommen att börja ditt liv som ingenjör med oss!
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KONTAKT: Ludvig Ornstein Fredlund, 072-3160293,  
kommunikator@orebrostudentkar.se
BRANSCH: Organisationer;
VERKSAMHETSORT: Örebro

VI ERBJUDER Ä

Ideellt arbete
Medlemskap
Studenträttslig rådgivning

VI SÖKER Ä

$
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Örebro studentkår är till för alla studenter och doktorander vid Örebro uni-
versitet och i Grythyttan. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 
organisation som bedriver utbildningsbevakning och påverkansarbete i alla 
frågor som rör studenter och doktoranders studietid.

 

KONTAKT: Karin Ljung, 070 510 59 36, karin.ljung@vision.se,  
www.vision.se/student
BRANSCH: Organisationer;

VI ERBJUDER Ä

Medlemskap
Praktik

VI SÖKER Ä

$

     

   

Vision


