Jokkmokk
– där de goda
krafterna möts
Jokkmokk är en kommun fylld av människor med ambitioner
och drömmar. Här finns fantastiska möjligheter för dig att
utvecklas, oavsett om du är anställd, är egen företagare eller
entreprenör.
Jag heter Caroline Johansson och är personalchef i Jokkmokks
kommun sedan 2017. Jag valde att bosätta mig här för att det
möjliggör ett enkelt och hållbart liv för mig och min familj. Här
finns ett rikt kultur- och friluftsliv som gemensamt drivs av
kommunen, företagen, föreningarna och de ideella krafterna, i
en samverkansanda som genomsyrar hela samhället.
Jokkmokk är en nyskapande kommun med närvaro i världen
– en plats där människor förverkligar sina drömmar. Här finns
goda förutsättningar att etablera företag och få arbete. Vi har
en synnerligen bred, varierad och mångfacetterad arbetsmarknad, som du kan se i listan över olika typer av jobb här bredvid.
Förvånad? Det blir vi faktisk själva ganska ofta!
Det är här, i hjärtat av Lappland, som möjligheterna finns.
Vi mäter våra avstånd i tid, inte i kilometer och Luleå, Stockholm och Finland är bara timmar bort.
Jokkmokk är en historisk och nutida mötesplats. Här har
folk, älvar, skog, och fjäll alltid strålat samman. Detta präglar,
naturligt, hur vi tar emot andra människor - med respekt och
ödmjukhet.
Välkommen till Jokkmokk du också, här möts de goda krafterna!
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GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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En mångfald av kommunala yrken
Administratör

Drifttekniker

Kock

Rektor

Alkoholhandläggare

Ekonom

Kommunalarbetare

Samordnare

Anhörigsamordnare

Ekonomiadministratör

Kommunikatör

Sjukgymnast

Anläggningsarbetare

Ekonomibiträde

Kommunsekreterare

Sjuksköterska

Arbetsledare

Elevassistent

Kostchef

Skoladministratör

Arbetsterapeut

Fastighetsansvarig

Kultursekreterare

Skolchef

Barnbibliotekarie

Fastighetstekniker

Lokalvårdare

Skolkurator

Barnskötare

Fiskerikonsulent

Lärare

Skolsköterska

Behandlare

Fritidskonsulent

Löneadministratör

Socialsekreterare

Bemannings - Rekryteringsassistent

Fritidsledare

Maskinist

Specialpedagog

Biblioteksassistent

Förskollärare

Materialförvaltare

Studie- och yrkesvägledare

Bibliotekschef

Gatuchef

Mediahandledare

Tekniker

Biståndshandläggare

Grundskollärare

Miljöinspektör

Telefonist/receptionist

Boendesamordnare

Habiliteringspersonal

Miljöstrateg

Turistbyråansvarig

Boendestödjare

Handledare

Parkarbetare

Undersköterska

Byggnadsinspektör

Handläggare

Pedagogresurs

Upphandlingscontroller

Brandmän, deltidskår

Integrationschef

Personalhandläggare

Utredare

Campingföreståndare

IT-administratör

Personalsamordnare

Vaktmästare

Chaufför

IT-chef

Personlig assistent

Verksamhetsutvecklare

Chef fritidsenhet

IT-Driftansvarig

Planarkitekt

Vårdbiträde

Distriktssköterska

IT-tekniker

Platschef

Återvinningsarbetare

Diversearbetare

Jurist

Registrator

Överförmyndarhandläggare

Vad är ett kommunalt arbete för dig? Kanske sjuksköterska, lärare eller parkarbetare?
Men det finns många, många fler. Bredden är remarkabel. I Jokkmokk finns runt 90 olika
yrkestitlar. Alla med målet att ge våra innevånare bästa tänkbara service. Utöver våra
kommunala befattningar finns en rad olika företag som söker arbetskraft inom eldistribution,
turism, hotell och restaurang, handel, yrkesförare, hantverkare med mera.

03
BDX skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov
– allt från logistik till entreprenad- och industritjänster. Vi jobbar
över hela landet med norra Sverige som vår hemmamarknad.
Vad behöver du hjälp med?

bdx.se
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Godstransporter dagligen
971-127 50 • 070-309 62 32

www.sameskolstyrelsen.se

Vi vill ge våra unga den
bästa starten
I Jokkmokk vill vi ge våra unga den bästa starten och därför är skolan ett
viktigt område hos oss. De lägre årskurserna präglas av små barngrupper,
där varje barn blir sett och får utvecklas i sin egen takt. Vi vill ge våra
barn en stabil kunskapsgrund att stå på och eftersom vi alla är medvetna
om hur de tidiga skolåren påverkar oss in i framtiden kommer vi aldrig
att vika från vikten i uppdraget att sätta vår kvalitativa prägel på barnens
minnesbilder av upplevelser och lärande.
Vår högstadieskola har hög kvalitet och det genomsnittliga meritvärdet i
årskurs 9 är högre än rikssnittet. I valet till gymnasiet kan du välja att gå
ett studieförberedande gymnasieprogram eller en yrkesförberedande
utbildning där möjligheterna till jobb direkt är mycket goda. I Jokkmokk
finns även årskurs 4 på teknikprogrammet.
Inom Lapplands kommunalförbund finns Lapplands gymnasium och
Lapplands Lärcentra som erbjuder vuxet lärande och gymnasieutbildningar. Här finns ett flertal riktade yrkesutbildningar. Bland annat yrkeshögskoleutbildning till bergsmaterialingenjör, vattenkraftstekniker och
byggproduktionsledare samt ett flertal högskoleutbildningar på distans.
De elever som kliver ut från dessa utbildningsgrenar är synnerligen
efterfrågade på arbetsmarknaden som har ett stort behov av kompetent
arbetskraft.
I Jokkmokk finns även Samernas Utbildningscentrum, Sameskolan och
den kommunala Kulturskolan.

Stipendiesatsning på lärarutbildningar
Lika viktiga som våra elever är våra lärare. Jokkmokks kommun har därför
gjort en satsning där bland annat lärarstudenter erbjuds ett stipendium.
Erhåller du detta stipendium ger det dig 3000 kronor i månaden och
bonus på 30 000 kronor efter tre år i tjänst.

INVESTERA I DIN FRAMTID!
Vill du höja din kompetens och investera i dig själv?
Behöver du läsa upp dina betyg för framtida arbete eller
studier? Funderar du på att omskola dig?
Hos oss kan du läsa kurser på grund- och gymnasienivå, yrkesutbildningar, SFI, Lärvux eller läsa högskoleutbildningar på
distans. Här får du personlig service i en bra studiemiljö med
studieplatser, teknisk utrustning, tentamensservice m.m.
Du är välkommen att ta kontakt med oss för mer information.

Larcentra.jokkmokk@lapplands.se
www.lapplands.se/larcentra/jokkmokk
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Vård och omsorg
är prioriterade
områden
Socialtjänsten har en bred verksamhet som arbetar inom
många olika områden. Allt från barn, ungdomar och till äldre
människor, från livets början till livets slut.
I Jokkmokk är socialtjänsten indelad i fem olika områden:
Biståndsenheten, med individ och familjeomsorg, äldreomsorg, i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, hälsooch sjukvårdsenheten och området funktionsnedsättning.
Att ge varm och värdig omsorg, rätt stöd och adekvat hjälp
till de som behöver är en stor, viktig och prioriterad uppgift i
vår kommunala verksamhet.
Närheten till naturen och det sociala nätverket i en nära
kommun ger en trygghet och en delaktighet som skapar
lugn för de som har behov av och absolut rätt till särskilt
stöd.
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I Jokkmokk kan organisationen inom vård och omsorg tyckas
lite smal, men den möts upp med en synnerligen bred
kompetens. Det finns möjligheter till kommunikation med
läkare på distans där brukare och patienter får specialistvård
via länk och tröttande, långa resor undviks. Personalen har
digitala planeringsverktyg som ger ökad effektivitet och det
läggs kraft på en modernisering av äldreboendet i Jokkmokk. Allt för att erbjuda en bättre vård- och omsorgsmiljö
samtidigt som arbetsmiljön förbättras vilket i sin tur ger en
högre kvalitet.
Kommunens samiska prägel är central och att det finns särskilda resurser inom vård och omsorg för att möta behovet
av språklig identitet är naturligt.
Vanja Westermark jobbar inom hemtjänsten.
Ett arbete som hon tycker att alla skulle prova på.

www.maf-ark.se
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PORSI BYGG AB
Porsi Bygg Ab är en lokal byggfirma som
arbetar professionellt och effektivt med
kvalitet som ledord. Företaget jobbar
med professionella medarbetare och utför
bygguppdrag inom och utom kommunen
privata som företagsuppdrag.
Vi utför ROT-jobb.

PORSI BYGGHANDEL
En byggvaruhandel med allt inom bygg
måleri verktyg och uthyrning maskiner,

Porsi Bygghandel

trädgård och heminredning här finns det

Bodenvägen 11, 960 30 Vuollerim
0976-100 07

Vi utför RUT-jobb.

mesta du behöver, annars tar vi hem det.

2018 fick Idja Lotta Stoor och Piera Niilá Stålka ta emot
Norrlandsförbundets utmärkelse Olof Högberg-plaketten
för sitt målmedvetna arbete med samiska designprodukter i
företaget Stoorstålka.

Närheten till
helheten ger företagare
unika förutsättningar
Att få tag i tomtmark är ett problem i många kommuner.
Som företagare vet du säkert också att långa handläggningstider kan vara väldigt frustrerande. Då har du inte varit i
Jokkmokk. Här finns gott om ytor, en hel del lokaler, korta
beslutsvägar och en stor vilja att vara behjälplig vid olika
företagsärenden. Lätt att etablera sig alltså. Vi tror på raka
puckar och vi sitter på de absolut rätta förutsättningarna för
att kunna spela det enkla spelet, som tar dig snabbast till mål.
Vi vill verkligen. Tre små ord som exakt beskriver vår inställning till dig som presumtiv företagare, entreprenör eller
nyfiken i starta-eget-funderingar.
Inom kommunen hanteras alla företagsärenden inom
ramen för Etableringsservice. Vi samordnar ditt företagsärende i syfte att underlätta för dig som företagare.
Här finns också näringslivsbolaget Strukturum som hjälper dig
som företagare med allt som gäller företagsutveckling som,
exempelvis, affärsplaner, budget, finansiering och investeringsstöd.

VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG?
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Jokkmokk har behov av personer i många
diversifierade yrkeskategorier.

Sveriges snabbast växande (ny-)företagsamhet

I Jokkmokk finns det gott om plats, både för
nya företag, idéer och människor.

Bred satsning på jämställdhet och hållbarhet

Välkommen att höra av dig!

Innovation och tradition i en häftig blandning

Medvetet och möjliggörande företagsklimat
Natur och miljö som gör de flesta gröna av avund
Unika förutsättningar för etableringar och investeringar
www.strukturum.se

Lapplands Eltjänst fick ta emot
priset som Årets Företagare i Jokkmokks kommun 2019 för kraftfull
expansion och utveckling.
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Jokkmokk har en lång erfarenhet inom produktion av förnyelsebar el. Vattenfalls
över 100-åriga historia i kommunen har tillfört bred, exklusiv, kunskap inom energisektorn. Som företagare i Jokkmokk kan du energiförsörja din verksamhet med
100-procentigt lokalproducerad, grön, förnyelsebar el.
Vi är stolta att berätta att entreprenörerna i Jokkmokk står för den största andelen
nystartade företag och den högsta företagsamheten i Norrbotten, var femte innevånare är involverad i ett bolag. Det tycker vi är fantastiskt. Allt detta, dessutom, inom
en imponerande bredd av branscher som ger oss en närmast unik plats bland våra
glesbygdskommuner. Dessutom har Jokkmokk störst andel företagsamma kvinnor
och unga jämfört med länets övriga kommuner. Det tycker vi är suveränt.

Ett späckat fritidsoch kulturutbud
I Jokkmokk finns det inga bilköer och det är nära till allt. På en
halvtimme, efter jobbet, hämtar du barn, handlar och är igång
med middagsbestyren. De korta avstånden ger mer tid till
fritid, vilket avspeglar sig i vårt fritids- och kulturutbud.
Du har nära till föreningsdrivna slalombackar i Porjus och
Vuollerim och till utförsåkarmetropolen Kåbdalis där världseliten samlas för träning inför säsongsstarterna. Du har nära till
skoteråkning, fiske och fjäll, till naturupplevelser och skidspår.
Du har även 12 uppmärkta vandringsleder runt knuten.
För dig som hellre vill vara aktiv inomhus finns is-, sport- och
simhallar, en gymnastikarena och ridhus. Vill du golfa åker du
till Porjus och konstgräsmattan på Jokkmokks IP är inbjudande.
Vi har 95 aktiva föreningar där ett flertal arbetar med olika
typer av folkhälsoprojekt.
För dig som gillar kultur kan vi tipsa om Ájtte - Svenskt Fjälloch Samemuseum, och ett rikt utbud av teater och annan
scenkonst för alla åldrar. Har du egna idéer om kulturprojekt
finns det fantastiska möjligheter att samarbeta med föreningar och få stöd från kommunen. Naturligtvis måste vi nämna
Jokkmokks marknad med ett starkt inslag av samisk kultur,
shopping och nöjen.
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Jokkmokks marknad

Boende och mat i toppklass i storslagen natur

SÄKERHETSLEVERANTÖR TILL JOKKMOKKS KOMMUN

www.arrenjarka.se

Per Högströmsgatan 16, Gällivare | 0970-155 90 | www.lasab.se
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Här finns de bästa av möjligheter för kultur- fritids- och idrottsutövande, för alla åldrar. Vuollerims Revy- och Teatersällskap har, exempelvis, lockat till sig personalchefen Caroline Johansson. Vill du ha en utmaning så är 22 mil på
skidor i Nordenskiöldsloppet en rejäl sådan.

Jokkmokk

Jokkmokk
Polcirkeln
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Adress
Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk
Telefon
0971-170 00

Föreningsgatan 3A, 962 32 Jokkmokk
Tel 0971-582 22
info@snr.se • www.snr.se

0971-127 00
www.jpv.se

VI PLANERAR OCH UTFORMAR
FRAMTIDENS SAMHÄLLEN OCH STÄDER
www.sweco.se

• 15903 • www.jssverige.se

Email
kommun@jokkmokk.se

