
Hej. 
Samhällsomvandlingen och vårt framgångsrika 
näringsliv medför att Gällivare är av behov av 
arbetskraft inom alla yrkesgrupper. Vi ska bygga det 
nya Gällivare vilket betyder stora behov inom bygg-
sektorn. Expansionen i gruvnäringen skapar många 
arbetstillfällen och det stora antalet pensionsav-
gångar gör att vi kommer behöva arbetskraft inom 
alla sektorer. Vi hälsar fler kompetenta människor 
välkommen att flytta hit.

Återväxten inom vård och omsorg samt offentlig 
sektor är något vi jobbar mycket på. Lapplands 
kommunalförbund, LKF, är en sammanslutning mel-
lan kommunerna Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och 
Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning och 
utbildning för vuxna. LKF har fått i uppdrag att jobba 
för nya certifierade Teknikcollege och Vård- och 
omsorgscollege. Syftet är att i samverkan få fler som 
söker sig till de yrken som näringslivet är i behov av. 
För att möta efterfrågan på välutbildad personal så 
måste vi vara attraktiva arbetsgivare och hitta nya 
former för att locka fler att utbilda sig och arbeta 
inom främst vård och omsorg. 

Välkommen till ett expansivt Gällivare!

 

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

där man som utbildad 
sjuksköterska kan 
få utbildnings-
bidrag om man 
vill vidare-
utbilda sig 
till barnmorska. 

– Som barnmorska på förlossningsavdel-
ningen eller BB är du med i det ögonblick 
då en ny Norrbottning föds, berättar Hil-
levi Isacsson-Ydfjärd, enhetschef på Gäl-
livare sjukhus. 

Patrik Eslund och Magnus Röjlind har 
efter många år inom processindustrin 

gått samman och startat ER Consult i 
Gällivare AB. De arbetar med tekniska 
konsulttjänster, projektledning, drift-
tagning, byggledning och konstruktion. 
Med 100 % beläggning söker de nu för-
stärkning, främst inom elkonstruktion.

– Vi lever i ett samhälle i förändring och 
att få vara med att forma det är unikt. 
Tänk dig att kunna säga att jag var med 
och byggde det nya Gällivare, det är en 
möjlighet som inte erbjuds på många 
andra ställen, säger Magnus.

Efter elva år inom handeln tog Petra 
Olofsson steget att söka Lapplands Lär-
centras bergarbetarutbildning. Personlig 
utveckling och en törst efter ny kunskap 
var de största drivkrafterna och idag är 
hon glad att hon vågade satsa på något 
helt nytt. I maj 2011 blev hon klar med 
sina studier och redan i november fick 
hon en tillsvidareanställning hos Boliden 
AB. Nu arbetar hon som dispatcher (ko-
ordinator) i Aitikgruvan några kilometer 
söder om Gällivare.

Det föds fler barn i Gällivare samtidigt 
som det är en brist på barnmorskor i hela 
Malmfälten. Norrbottens Läns Lands-
ting har just nu en rekryteringskampanj  

Attraktiva arbets- 
tillfällen i expansiva

HelA dennA sidA är en Annons från GällivAre kommun

Med gruvnäringen som motor expanderar näringslivet i Gällivare 
och efterfrågan på kvalificerad personal är stor. En ökning av 
anläggnings-, industri-, och husbyggnationer och nyetableringar 
inom handeln leder också till stora behov av arbetskraft.  
Samtidigt sker en generationsväxling i många branscher.  
Det föds också fler barn i kommunen och för att säkra återväxten 
av barnmorskor har landstinget inlett en rekryteringskampanj.

Lediga tjänster 

Gällivare på webben:

turism & evenemAnG

nyA GällivAre

trygghetsvandring med medborgare 
För att åstadkomma trygga offentliga miljöer och ge 
bra förutsättningar för den fortsatta planeringen av 
samhällsomvandlingen genomfördes en trygghets-
vandring med medborgarna den 15 mars. Nio män 
och 13 kvinnor i åldrarna 13 till 70 år deltog. 

Gruppen med kvinnor pekade ut stora, öde och 
mörka platser som bör förbättras. De menade att 
en förbättring av belysningen skulle ge tryggare och 
trevligare områden och stråk. Vinterparken på torget 
är ett bra exempel som gör att trygghetsaspekten 
ökar, den är belyst och gör att fler människor rör sig 
där. De pekade också på vikten av förbättrad skylt-
ning, idag hittar man bara vissa stråk och områden 
om man redan känner till dem.

Gruppen män menade att parken i centrum har 
stor potential men den upplevs idag som en relativt 
dold plats. Parken kan göras trivsammare med 
bänkar och belysning. Torgets belysning bör ses 
över då delar av torget är mörkt. Männen lyfte också 
en oro över områden som var hala och branta då 
risken att falla är stor. Vi känner oss relativt trygga i 
Gällivare, män i större utsträckning än kvinnor, men 
vissa områden bör förbättras för att vi ska använda 
områdena mer och på ett bättre sätt.   

skidfest i Gällivare 
Vinterorten Gällivare bjuder in till en vårvecka fylld 
med skidaktiviter den 23 mars till 1 april. Det blir 
en garanterad folkfest när gammal som ung åker 
klassikern Dundret Runt som arrangeras för 48:e 
gången. Veckan inleds med de svenska cuperna för 
juniorer och seniorer som avgörs på Hellnerstadion. 
300 av Sveriges bästa juniorer och seniorer samlas 
för att avsluta årets skidsäsong med finalerna i Team 
Sportia Cup och Scandic Cup 2012. När medaljerna 
är fördelade följer en vecka med kringaktiviteter på 
Hellnerstadion.  

Den stora finalen är självklart Dundret Runt 
som sedan 1965 varit ett säkert vårtecken för alla 
skidåkare i Gällivare. Dundret Runt är klassikern 
där du tar dig runt Dundret i egen takt, tre eller fem 
mil, och njuter av vårvädret. Det anrika skidloppet 
lockar hundratals skidåkare varje år och utökas i år 
med tävlingsklassen Dundret Runt Challenge. Även 
barnen har sitt eget lopp och veckan avslutas med 
Barnens Dundret Runt den 1 april.

Läs mer Dundret Runt och övriga arrangemang på: 
www.dundretrunt.com, www.sporteventgellivare.com 
och www.gellivarelapland.se.
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• Processingenjör

• Ekonomichef

•  CNC- och skär-
maskinsoperatör

• Servicetekniker 

• Teknisk konsult

• Mekaniker/Svetsare

•  Förrättnings- 
lantmätare 

• Innesäljare

• Lås/larmtekniker 

• Lärare i samiska 

• Barnmorskor

• Arbetsterapeut 

•  Anestesi- 
sjuksköterska

•  Platsansvarig/ 
depåchef  
och många fler...

Läs mer på www.platsbanken.se, www.gellivare.se  
eller ring Gällivare kommuns personalenhet på 
0970-180 00 vxl.

Att det skulle leda till en  
tillsvidareanställning så  
här fort hade jag aldrig  

vågat drömma om
petra olofsson,  

dispatcher i aitikgruvan, boliden ab

kommun & sAmHälle

www.gellivare.se

Släck för en ljusare framtid  
– nu på lördag 31 mars kl 20.30! 
Earth Hour är en global manifestation med syfte att sätta 
fokus på klimatfrågan. Under en timme släcker människor 
över hela världen belysningen i sina hem för att markera 
sitt deltagande. Det hela startade i Australien för sex år 
sedan och 2011 nådde kampanjen närmare två miljarder 
människor.

Gällivare kommun, som varit med från början, hoppas 
att så många som möjligt är med vid årets manifestation 
som äger rum nu på lördag 31 mars kl 20.30.

– Från kommunens sida kommer vi bl a att släcka gatu-
belysningen så långt säkerheten tillåter, berättar Annika 
Keisu Lampinen, enhetschef på Gata-parkenheten.

Läs mer om manifestationen: www.wwf.se/earthhour


