
Hej. 
När jag är ute och träffar folk och när jag håller före- 
drag om Gällivare brukar jag alltid informera om att  
vi har stora behov efter mer arbetskraft. Vi har alltid 
haft ett bra näringsliv och de senaste åren har vi till 
och med blivit prisade för det. Det är bra att LKAB och  
Boliden behöver rekrytera, men också mycket 
glädjande att det övriga näringslivet och vi inom 
offentliga sektorn söker kompetent arbetskraft – det 
är ett tecken på att det går bra i Gällivare.

Vi och Kiruna ligger i topp vad det gäller lägst 
arbetslöshet i Sverige. Det känns förstås jättebra och 
viktigt, men vi kan inte slappna av för det utan måste 
fortsätta jobba för att alla våra invånare ska ha ett 
vettigt jobb att gå till. Jag tänker till exempel på våra 
nysvenskar, de med funktionsnedsättningar och 
andra som inte får den plats i arbetslivet de borde få.  

I skrivande stund pågår viktiga och positiva  
satsningar som vårt näringsliv i Gällivare investerar 
stort i. Satsningar som skapar en attraktiv kommun  
och ännu fler arbetstillfällen. Jag tänker till exempel 
på utbyggnaden av Grand Hotel  Lapland, det plane-
rade bygget vid Bryggeribacken och landslagen i  
längdskidor och skidskytte som nyss var på Hellner- 
stadion för att testa skidor och valla inför bland annat  
OS i Sotji. Jag tror att våra mycket goda förutsätt-
ningar för testverksamhet inom skidsporter kommer 
att sprida sig och att det blir fler länder som väljer 
Gällivare för den verksamheten i framtiden. Gällivare 
har plats för fler besökare och invånare. Det är fort- 
farande fler som dör än som föds, men det är gläd-
jande att fler flyttar till vår kommun, än flyttar ifrån.

Välkommen till Gällivare, här finns det lediga jobb!

Gällivare på webben: TOMMY HAR ORDETHELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN GÄLLIVARE KOMMUN

www.gellivare.se

Lediga tjänster 
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• Kinakock

• Ekonom/Controller

• Nyexaminerad elkonsult

•  Forskningsingenjör signalbehandling/  
automation 

• Socialsekreterare

• Mekaniker 

• Studie och Yrkesvägledare   

• Alpin skidtränare

• Leg Psykolog

• Resebyråmedarbetare

• Teletekniker

• Konsult inom leveranskontroll/administration

• Personliga assistenter

• Förskollärare

• Drifttekniker med elbakgrund

• Personligassistent

• Kockar

• Sjukhustandläkare

• Projektledare

och många fler...

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

Jobben finns i 

Det absolut bästa med att flytta upp 
tycker Andreas är människorna runt om 
i samhället.

– Jag har verkligen känt mig välkom-
men bland mina medarbetare och per-
sonerna som jag bodde med den första 
tiden innan jag hittade eget boende.

Just den svåra boendefrågan är det 
många som nämner när det handlar om 
inflyttning till Gällivare. Malin Lindqvist 
på GEMA Industri har själv erfarenhet 
av det. 

– I dagsläget har vi 8-10 stycken som 
bor i husvagnar. Om det fanns ett or-
dentligt boende att erbjuda dem så hade 
förmodligen hela familjen flyttat med till 
Gällivare vilket resulterar i att fler hade 
varit skrivna i kommunen. Det med-
för även en osäkerhet för företaget, hur 
länge orkar våra medarbetare pendla?

Joakim Svensson, 44 år, är inflyttad 
från Boden med sambo och två barn och 
är utbildad officer inom Försvarsmakten.

– Min sambo fick ett spännande erbju-
dande från LKAB, hon är civilekonom, 
och då sökte jag på nätet och fann tjäns-
ten som jag nu har, chef för service- och 
teknikförvaltningen i Gällivare kommun, 
säger han.

Vad gäller boende löste det sig snabbt 
för Joakim och hans familj.

– LKAB ordnade bostad åt oss så vi har 
inte haft några problem med att finna oss 
tillrätta, vi trivs bra med närheten till na-
turen, avslutar Joakim.

För GEMA industri ligger fokus mer på 
att hitta rätt person med rätt kompe-
tens och inställning än var den sökande 
kommer ifrån. Idag är det hård konkur-
rens på arbetsmarknaden för företagen i  
Gällivare och då faller det sig naturligt 
för dem att börja söka sig utanför kom-
munen och Norrbotten för att hitta kom-
petenta medarbetare.  

– För oss personligheten är det viktigt 
när vi anställer ny personal att vi lägger 
resurser på att utveckla medarbetaren 
internt inom organisationen. Vi försöker 
även se till att få rätt blandning av männ-
iskor som främjar utvecklingen av hela 
organisationen, säger Malin Lindqvist.

Inom GEMA Industri är miljö, hälsa 
och säkerhet högsta prioritet och det är 
en del som är viktig att deras medarbe-
tare förstår och arbetar för.

– Just nu söker vi en person som kan 
fortsätta att utveckla vår miljö-, hälsa- 
och säkerhetskultur. Vi använder oss av 
lokala medier i Malmfälten och internet 
för att gå ut med information. Vid våra 
senaste rekryteringar har vi samarbetat 
med rekryteringsföretag som har hante-
rat annonseringen för oss i övriga Sve-
rige, säger Malin Lindqvist.

En som har flyttat till Gällivare för att 
arbeta hos GEMA Industri är Andreas 
Åström, 23 år. Han har gått Industri 
Tekniska Gymnasiet i Luleå innan han 
flyttade ner till Västerås för att arbeta åt 
företaget CNC-Operatör.

– Nu är jag tillbaka i Norrbotten och 
Gällivare eftersom jag fick ett erbjudande 
om en tjänst. Den var så intressant att jag  
inte kände att det var några problem att  
flytta 100 mil norrut, säger Andreas Åström,  
tekniskt säljstöd vid Gema Industri.

Det finns hundratals lediga tjänster i Gällivare och speci-
ellt näringslivet mer eller mindre skriker efter kompetent 
arbetskraft.

– Vi främjar både företagen och kommunen genom att 
anställa personer med olika bakgrunder och erfarenheter 
som inte bor i länet, säger Malin Lindqvist, GEMA Industri.

TOMMY NYSTRÖM, KOMMUNALRÅD

Jakten på guld börjar i Gällivare
I mitten av april befann sig svenska längd- och 
skidskyttelandslaget i världscupsspåren för att utföra 
testverksamhet innan OS i Sotji. 

– Det här är ett stort steg för samhället och vi stärker 
samtidigt positionen som vintersportort, säger Tommy 
Niva, Sportevent Gellivare Lapland AB.

Det har gått fem månader sedan längdlandslaget 
inledde Världscupsäsongen och nu avslutar de den på 
samma plats. Gällivare är vintersportorten som inte gör 
någon besviken.

– Vi har valt Gällivare för vår testverksamhet eftersom 
det ligger långt norrut och därför att det fortfarande är 

bra med snö. Allt har fungerat jättebra från boende till 
bemötande, säger Urban Nilsson, vallachef.

Arbetet sker inom ramen för Sveriges Olympiska 
kommittés, SOK, projekt Smala Skidor och målet är att 
komma hem med fler OS-medaljer. 

Fem stycken från längd och två stycken från skidskytte-
landslaget testar i snitt 50 skidor om dagen. Fokus 
ligger på valla, slipningar och strukturer för att de ska 
vara ordentligt förberedda inför nästa säsong. 

– Det är jätteviktigt med bra material och att utföra 
testverksamheten på en aktuell Världscupsbana är 
perfekt. Vi kommer gärna tillbaka, det kunde inte ha 
varit bättre, säger Urban Nilsson.

TURISM

Flytta till Gällivare
www.ingellivare.se


