MENINGSFULLT
ARBETE
Välkommen med i vårt gäng!

MÖJLIGHETERNAS ESBO
Esbo är en livlig, trivsam stad i intensiv utveckling där det är bra för hela familjen att bo
och växa upp. Vi erbjuder dig utmärkta möjligheter att arbeta och utvecklas bland landets bästa experter i alla yrkesgrupper. Hos
oss jobbar yrkesmänniskor som utvecklar sig
själva och som njuter av både sitt arbete och
sitt liv.
Våra arbetsgemenskaper är mångfaldiga,
sporrande och mottagliga. Vi erbjuder våra
anställda goda personalförmåner som stöder
ditt helhetsmässiga välmående och hjälper
dig att bevara dina krafter.
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Vårt mål är en kompetent och mångfaldig
personal som återspeglar Esbos befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet
och jämställdhet.
Varje arbetsdag har betydelse – som anställd
hos staden kan du vara med på första parkett
och bygga samhället och gynnsamt påverka
stadsbornas vardag. Tillsammans skapar vi en
bra vardag för alla Esbobor, varje dag – utan
att glömma oss själva.
Välkommen med i vårt gäng!
www.espoonrekry.fi
www.espoo.fi

GODA PERSONALFÖRMÅNER
ESBO ÄR
FINLANDS
NÄST STÖRSTA STAD.

Du får måltidsstöd för måltider
under arbetsdagen.
Vi främjar användningen
av kollektivtrafik genom
personalbiljetter.
Vi uppmuntrar till regelbundna
arbetstider och flexibelt ordnat
arbete.
Vi har högklassig, förebyggande
personalhälsovård.
Du får stöd för idrott och kultur.
Du kan delta gratis i lagidrott
och gymnastikgrupper och du får
gratis simhallsbesök.
Staden erbjuder många olika
hobbymöjligheter och hobbygrupper,
från schackspel till båtliv.

VÅRA 10 000 ANSTÄLLDA
MÖJLIGGÖR EN GOD VARDAG FÖR
300 000 KOMMUNINVÅNARE,
VARJE DAG.

Ur stipendiebörsen kan du söka stöd
för att utveckla din kompetens.
Ju längre arbetserfarenhet du har,
desto fler semesterdagar får du.
Du får hjälp att skaffa lägenhet.

#TöissäEspoolla
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Cirka 7 650 anställda
På sektorn för fostran och lärande når vi
dagligen nästan 50 000 barn, unga och vårdnadshavare i Esbo. Vi betonar livslångt och
kontinuerligt lärande genom att skapa förutsättningar för en enhetlig lärostig och genom
att stöda personlig och gemensam utveckling.
Vi erbjuder tjänster huvudsakligen på finska,
svenska och engelska, men i allt större utsträckning också på andra språk.
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Vår småbarnspedagogik och undervisning
ligger på landets toppnivå. Vi handleder barn
och unga att tillägna sig värdena för en hållbar utveckling och leva enligt dem. Också
våra ungdomstjänster styr unga i rätt riktning
i livet och förverkligar principerna för såväl
social som ekologisk hållbar utveckling.

Hos oss arbetar till exempel
▪ barnskötare inom småbarnspedagogik
▪ lärare inom småbarnspedagogik,
i grundskolor och på andra stadiet
▪ ungdomsledare
▪ experter inom olika branscher i ledningen
och som stöd för ledningen

”

Det känns värdefullt
att kunna vägleda så
att den unga ser fram
emot sin egen framtid
och kan ställa upp mål
i sitt eget liv.”
- elevhandledare
i grundskola
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STADSMILJÖSEKTORN

Cirka 1 430 anställda
Stadsmiljösektorn svarar för skolor, daghem och andra lokaler i staden, bygger och
upprätthåller trafikleder och grönområden,
sköter om miljön, övervakar byggandet samt
planlägger nya områden för vår växande stads
behov. Genom vårt dagliga arbete skapar vi
en trivsam och fungerande miljö för invånare
och företag i Esbo och främjar stadens tillväxt och fungerande tjänster.
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Hos oss arbetar till exempel
▪ arkitekter
▪ VVS-experter
▪ trafikingenjörer
▪ fastighetsskötare
▪ byggmästare

”

I Esbo får de anställda en
möjlighet att utvecklas och
utbildningsmöjligheterna
vid sidan av arbetet är goda.
Vi har alldeles underbara
arbetskamrater. Den stundvis
krävande arbetsvardagen balanseras av långa semestrar.”
- projektchef
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KONCERNFÖRVALTNINGEN

Cirka 570 anställda
Experterna i koncernförvaltningen leder, styr
och övervakar hela stadskoncernen under
ledning av stadsdirektören. I vårt dagliga arbete förverkligar vi Berättelsen om Esbo, som
skapats tillsammans med invånarna.
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Hos oss arbetar till exempel
▪ experter inom dataadministration
▪ experter inom kommunikation och
personalförvaltning
▪ experter inom upphandling och ekonomi
▪ experter inom förvaltning och utveckling

RESULTATOMRÅDET
FÖR LIVSKRAFT

”

Idrottsinstruktörens arbetsbild
är mycket omfattande och man
får utnyttja sin kompetens. Vi har
en human atmosfär och en tät
arbetsgemenskap. Esbo stad tar
väl hand om sin personal. Vi har
möjlighet att utveckla oss och
utbilda oss, och det ökar naturligtvis motivationen i arbetet. Det
är också belönande att se sina
kunder utvecklas.”

- idrottsinstruktör

Cirka 750 anställda
Resultatområdet för livskraft har i uppgift att
stärka stadens livskraft och konkurrenskraft
och att betona kulturens, motionens och
idrottens roll som attraktionsfaktorer.

Hos oss arbetar till exempel
▪ experter inom kommunikation och marknadsföring
▪ evenemangskoordinatorer
▪ kulturproducenter
▪ bibliotekspedagoger
▪ orkestermusiker
▪ skötare av idrotts- och friluftsplatser
▪ idrottsinstruktörer
▪ karriärcoacher
▪ företagskoordinatorer
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#TöissäEspoolla

Välkommen med
i vår kunniga grupp!

www.espoonrekry.fi

• www.jssuomi.fi

”DITT
JOBB ÄR
MENINGSFULLT!”

