
2017 är här - och samtidigt letar vi nya 
medarbetare i Hofors
Hofors kommun är idag hemma för drygt 9 000 människor. Här bor, lever och verkar vi omringad 
av vackra skogar, vidsträckta åkrar, djupa sjöar och blånande berg.
Platsens historia finns i järnet och malmen och framtiden -  den byggs av alla dem som bor och 
verkar här idag. Men grunden är densamma som den alltid varit; människorna som visar omtanke 
om varandra, de som har vänligheten att välkomna och de som är delaktiga och bryr sig om!

information

Vill du vara med att bygga 
framtidens Hofors?
Vi letar kontinuerligt efter personal inom alla våra verk-
samheter och du är varmt välkommen att skicka in ditt 
CV till oss för att presentera dig. Har vi inget arbete som 
passar just Dig, just nu, så vet vi i alla fall om att du finns 
och att du vill vara en del av oss - det tar vi med oss när 
vi letar personal i framtiden.

Välkommen att bidra till fortsatt utveckling 
med din entusiasm, din erfarenhet och din 
kompetens!

Din allmänna ansökan tillsammans med ditt CV skickar 
du till: intresseanmalan@hofors.se

I ämnesraden skriver du vilken/vilka tjänster som kan vara 
intressant för Dig i framtiden.

Vi är stolta över Hofors kommun

•  2016 utsågs Hofors kommun som en av 
    Sveriges mest spännande arbetsgivare i 
    offentlig sektor.

•  En stabil lärarkår och politikens satsning på   
    skolan är en av de bidragande orsakerna till  
    den senaste klättringen i SKLs mätning.

•  Alla elever från förskoleklass till årskurs nio   
    får en ipad tilldelad sig i början av skolåret. 

•  Vi har uppmärksammats nationellt för vårt  
    arbete att med tekniken förbättra den   
    sociala barn- och ungdomsvården.

•  Brukarnöjdheten är hög inom hemtjänsten i  
    Socialstyrelsens öppna jämförelser.

•  Vi har ett blomstrande föreningsliv.

•  Vi har goda kommunikationer med buss och  
    tåg och ligger mittemellan Falun och Gävle,  
    det är enkelt att pendla hit för att arbeta.

•  De senaste två åren har Svenskt Näringslivs  
    ranking över företagsklimatet pekat uppåt 
    och vi har idag länets bästa företagsklimat.

•  Gemensamt arbetar Hofors kommuns 
    medarbetare efter värdegrundsorden 
    Respekt, Professionalism och Ansvar.


