
 

 

Besöksadress: Drottninggatan 46 
Box 321 25, 701 35 Örebro 
019-21 10 00 
thomas.stromberg@orebro.se 

Förvaltning för utbildning, 
försörjning och arbete 
orebro.se/jobbmassan 

Jobb och utbildningar på mässan. 
Här hittar du alla utställares erbjudanden. 

 
AcadeMedia Eductus AB (marknadsför oss som Eductus) 

• Starta eget 
• Stöd och matchning 
• Yrkes- och studieförberedande moduler 

 

Affärshögskolan, Teknikhögskolan och Vårdyrkeshögskolan 
Affärshögskolan/ Teknikhögskolan/ Vårdyrkeshögskolan har lång erfarenhet av att bedriva olika former 
av utbildning i samarbete med företag och organisationer.  Samtliga våra utbildningar är framtagna 
tillsammans med arbetslivet, vilket innebär att innehållet är kopplat till de behov och krav som 
arbetsmarknaden ställer. 
 
Till hösten planerar vi att starta följande Yrkeshögskoleutbildningar i regionen: 

• B2B-Säljare 
• Green Logistics Management (Distans från Örebro) 
• Processoperatör Livsmedel (Distans från Örebro) 
• Affärsinriktad redovisningsekonom (Karlstad) 
• Inköpare och Upphandlare (Västerås) 
• Elkraftsingenjör (Västerås) 
• Automationsingenjör robotik (Eskilstuna) 
• Data Center Technician/ Engineer (Eskilstuna)  
• Elektronikingenjör (Eskilstuna) 
• Lönekonsult (Distans) 
• Agil Projektledare (Distans) 

 

Arena Personal 
• Terminalarbetare 
• Lastbilschaufför 
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Askersunds kommun 
• Sjuksköterskor 
• Undersköterskor 
• Vårdbiträden 
• Kockar 
• Städare 
• Vaktmästare 
• Parkarbetare 
• Lärare 
• Förskollärare 
• Fritidspedagoger 
• Barnskötare 

 

Astar 
Vägen till din karriär börjar hos oss! 
Vi anordnar följande utbildningar. 
 
Komvuxutbildningar: 

• El, VVS, Svets, CNC 
• Undersköterska   
• Barn och fritid 
• Allmänna ämnen 
• Grundläggande ämnen 

 
Arbetsmarknadsutbildningar: 

• Fordonsmekaniker 
• El, validering 
• Restaurangutbildning 
• Kockvalidering 
• SFI (Svenska för invandrare) och SAS 

 
Astar, vi tänder stjärnor varje dag! 
 
BillerudKorsnäs Frövi/ Rockhammar 

• Truckförare 
• Processoperatörer 
• Laboratorietekniker 
• Laboratorieingenjörer 
• Elektriker 
• Mekaniker 
• Customer Service Specialists 

 
Circle k 
Vi söker dig som vill arbeta extra/ deltid hos oss på Circle K i Örebro området! 
Hos oss är det full fart dygnet runt, vi har roligt tillsammans och jobbar för att göra våra kunders liv 
enklare. Den ena dagen är inte den andra lik och du behöver gilla omväxling, matberedning, sälj och att 
alltid ge god kundservice! På stationen gör vi allt från att stå i kassan, montera korv, baka bullar och städa 
hyrbilar. Du och teamet arbetar tillsammans med de dagliga rutinerna med en sak gemensamt: Kunden är 
alltid i fokus! Är du motiverad, utåtriktad och omtänksam – då kan vi lära dig resten! Många går från 
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extrajobb till drömjobb hos oss, det är även goda karriärmöjligheter på andra stationer.  
Du behöver ha B-körkort för manuell bil. 
 
Cultural Care Au Pair 
Cultural Care Au Pair erbjuder ett kulturellt utbytesprogram till USA som också är ett heltidsjobb med 
barn. 

Dagab Inköp & Logistik 
Sommarjobb som chaufför inom transportsektorn på Dagab Örebro i första hand. 
Körtkort minst C krav 

Diasales AB 
Vi söker dig som gillar nya utmaningar och vill utvecklas inom försäljning. Vi utbildar våra medarbetare på 
plats, inga tidigare erfarenheter krävs, du får lära dig allt du behöver av tidigare erfarna försäljare inom 
branschen. 
 

• Säljagent 
• Försäljning via telefon 
• Dagligen skapa goda kundrelationer 

 
Du ska kunna arbeta i högt tempo, med alltid positiv inställning och kunna sprida glädje i din omgivning. 
Du älskar utmaningar och vet hur man bär på ett ansvar. Behärska det svenska språket i tal och skrift. 
Ingen tidigare säljerfarenhet krävs men är meriterande. 
 

Dibber 
Barnskötare Förskollärare lokalvårdare timvikarier  

Emhart Glass 
Bucher Emhart Glass är världsledande tillverkare av automatiska glasformningsmaskiner för framställning 
av bl.a. glasflaskor och glasburkar. Företaget har en internationell prägel då vi är schweiziskt ägda samt har 
produktion och försäljning i Europa, USA och Asien. Våra svenska enheter finns i Sundsvall och Örebro. 
 

• CNC Operatör 
• Lagerarbetare 
• Montör 
• Mättekniker 
• Produktionstekniker 
• Maskiningenjör 

 

Epic Rock Drills AB 
Sommarjobb 
Tillsvidaretjänster 
 

Fellingsbro folkhögskola 
Fellingsbro folkhögskola erbjuder kurser och utbildningar i Fellingsbro, Örebro och Lindesberg. 
Yrkesutbildning 

• Personlig assistent, riktat till personer med svenska som andraspråk 
• Behandlingspedagog 
• Syntolk 
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• Teckenspråkstolk och dövblindtolk 
Allmän kurs 
Läs in gymnasiebehörighet för vidare studier eller för att söka jobb som kräver gymnasiekompetens. 
 

Profilkurser 
• Baskurs, för personer med högfungerande autism, asperger eller annan diagnos inom 

autismspektrum utan utvecklingsstörning 
• Projektkurs för personer med lindrig utvecklingsstörning 
• Teckenspråkskurs 
• Svenska som andraspråk 
• Friskvårdskurs, för personer med förvärvad hjärnskada 

 
Forever ”the aloe vera company” 
Vår tredje tillväxtvåg ger möjlighet för många nya kollegor att starta upp sin egen verksamhet med vårt 
koncept. Är du en driven person som vill starta din business utan ekonomiska risker? Lockas du av 
utveckling, tillväxt, ledarskap, hälsotrenden? Välj att tryggt och helt platsoberoende ge dig själv 
möjligheten till frihet, oberoende och flexibilitet genom att direkt starta upp med oss! 
 

Frösunda Omsorg 
Frösunda Omsorg bedriver verksamhet inom omsorg.  
Under mässdagen på Conventum söker vi personliga assistenter som vill arbeta under våren och 
sommaren 2020. Våra kunder är vanliga människor, med olika behov, som med din hjälp får vardagen att 
bli så bra som möjligt.  
Vi ser fram emot att träffa dig! 
 

Företagscentralen i Örebro AB 
Vi söker just nu Företagssäljare till vårt uppdrag med Hitta.se 
Sant mötesbokare till vårt uppdrag med myOffice 
 

Försvarsmakten 
Vi låter Örebro vara i fred – så att ditt liv kan fortsätta som vanligt 
En framtid inom Försvarsmakten innebär en framtid där du gör skillnad. Hos oss finns det något för de 
allra flesta: soldat, kock, sjöman, fordons- eller datatekniker är bara några exempel på framtidsmöjligheter. 
I vår monter kan du få prova på de fysiska utmaningar en soldat ställs inför och prata med oss om din 
framtid för ett tryggare Sverige. 
 

Ge Blod Örebro 
Rekrytering av blodgivare 
 

Grensetjänsten Norge Sverige 
Är du intresserad av arbete i Norge eller att etablera en verksamhet i Norge är du välkommen att besöka 
Grensetjänsten Norge Sverige. 
 
Vi ger samordnad myndighetsinformation för personer och företag på väg till eller från Norge. 
 

Gustasvik Resorts AB 
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Vi söker nu engagerade medarbetare som med utpräglad servicekänsla vill ge våra gäster ett bemötande 
och en service i världsklass. Vi vill vara en arbetsplats där alla våra medarbetare trivs, utvecklas och har 
roligt tillsammans. Att jobba på Gustavsvik ska vara glädjefyllt, ge erfarenheter och minnen för livet. Ta 
chansen och sök till sommarens roligaste arbetsplats! 
 
Vi söker medarbetare inom många olika områden, såsom restaurang, reception, bad, service/ städ, 
fastighet, butik, kiosker och aktiviteter. 
 

 

Hallsbergs kommun 
Timvikarier till vård och omsorg 
 

Hjälmprojektet 
Vi söker hjälmambassadörer. 
 
Humana Assistans AB 
Gillar du att jobba med människor och vill ha ett meningsfullt och givande arbete? Som personlig assistent 
får du hjälpa till med allt från vardagssysslor till fritidsintressen och nöjen. 
Varje kund är unik och det är kundens individuella behov som styr vad du ska göra. Du blir en viktig del 
för att en annan människas liv ska fungera.  
 

Hällefors folkhögskola 
Vi söker Tim-vikarier till Allmän kurs i Örebro och Hällefors 
Våra utbildningar är Inredningsarkitektur och design, Form och design; Distans, Skriva för teater och 
scen; Distans, Musikteater, Teater för dig med NPF och Allmän kurs för dig som behöver få 
gymnasiekompetens, finns både på filialen i Örebro och på huvudskolan i Hällefors. 
 

IF Metall AVD 18 miljökommittén 
Vi jobbar med arbetsmiljö inom avdelningen med regionala skyddsombud och även träffar för 
skyddsombud på dom olika klubbarna. 
 
Karlskoga folkhögskola 
Vi presenterar och marknadsför våra kurser inför läsåret 2020/2021 

 
Komvux Örebro 
 
Kriminalvården 
Kriminalvårdare och produktionsledare till våra anstalter och häkten rekryteras regelbundet. Vi har även 
kommande behov av frivårdsinspektörer, kockar, sjuksköterskor, lärare, tekniker och administrativa 
handläggare av olika slag. Under våren är det främst semestervikariat vi kan erbjuda men även andra 
anställningsformer kan bli aktuella. 
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Kumla Kommun 
Socialförvaltningen i Kumla kommun söker vikarier och sommarvikarier. 
 

Kungsängen i Nora 
Kungsängen är ett omsorgsföretag med flera verksamheter i Örebro län. Hos oss bor människor med 
funktionshinder som behöver stöd i deras dagliga liv. Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats för dig som vill 
jobba med människor och som söker sommararbete. Vi ser gärna att du har någon form av liknande 
erfarenhet samt har B-körkort.  
 

Kävesta folkhögskola 
Kävesta folkhögskola erbjuder Allmän kurs samt profilkurser i Dans, Konst och Musik. På Allmän kurs 
kan man läsa in gymnasiet och bli behörig för studier på t.ex. yrkeshögskola och högskola/universitet. 
Allmän kurs är ett bra alternativ till Komvux. Profilkurserna är till för den som vill utvecklas inom dans, 
konst eller musik på heltid. Profilkurserna förbereder även inför ansökan till högre estetiska utbildningar 
som t.ex. musikhögskolan, danslärarutbildningar samt konstutbildningar på högskolenivå. 
 

Lantmännen Unibake Sweden AB 
Är du intresserad av att arbeta med kollegor med aptit för mer? Nu söker vi sommarvikarier till vår 
anläggning i Örebro. Välkommen till vår monter på Jobbmässan för mer info! 
 

Lekebergs kommun 
Saknar text! Återkommer längre fram. 
 

Lidl Sverige AB 
Lidh har funnits i Sverige sedan 2003 och har idag närmare 200 butiker runt om i landet. Butikerna tar 
dagligen emot alla sina varor från något av våra tre centrallager. Under hösten 2019 öppnade Lidl ett nytt 
centrallager i Örebro och vi kommer fortlöpande att fortsätta rekrytera nya lagermedarbete under våren. 
Dessutom har många butiker i området Örebro med omnejd och söker kontinuerligt nya medarbetare. Nu 
söker i även sommarjobbare. 
 

Lindbergs Buss 
Timanställning buss och taxi 
 

Lindesbergs kommun 
Lindesbergs kommun söker medarbetare inom flera områden. Vi söker bl.a. förskollärare, 
undersköterskor, lärare, fritidspedagoger, socialsekreterare, personliga assistenter, kockar, sjuksköterskor 
och chefer. Vi har även behov av timvikarier inom måltid, förskola, skola, vård och omsorg samt 
funktionsstöd. Det är många som börjar sin karriär som timvikarie för att prova på ett yrke och kanske 
därefter utbildar sig vidare. En tjänst som timvikarie passar även dig som är under utbildning och vill 
kombinera detta med att jobba när det passar dig. 
Besök vår monter så berättar vi mer om våra 140 olika arbetsplatser som finns inom 
kommunen…möjligheterna är många! 
 

LO-distriktet i Örebro och Värmland 
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Mediakonsulterna 
• Account Manager inom Internetmarknadsföring 
• SEM Specialist (Förklaring: Search engine marketing) 
• Mötesbokare 

 

Nercia Bemmaning och Rekrytering 
• Maskinoperatör 
• Mekaniker 
• Reparatör 
• Montör 
• Industrielektriker 
• Underhållstekniker 
• Larmtekniker 
• Ekonom 
• Inköpare 
• Säljare 

 

Nobel Biocare AB 
Nobel Biocare är ett medicintekniskt företag med en global verksamhet i bl.a. Europa, Asien och USA. Vi 
är världsledande inom området innovativa implantatbaserade lösningar för tänder. Hos oss finner du en 
arbetsplats som ständigt söker innovationer som förenklar samt förbättrar människors vardag och som 
tror på kraften hos ett starkt sammansvetsat team. Vi anställer löpnade process och CNC-operatörer 
utifrån vår expansionsplan som sträcker sig fram till år 2023. Vi söker även specialister inom bl.a. teknik 
och kvalité. 
 

Nora Kommun 
Vi söker i första hand sommarvikarier till vård- och omsorgsboenden, hemtjänsten och funktionsstöd. Vi 
har också behov av legitimerade lärare, förskollärare, sjuksköterskor samt utbildade barnskötare och 
undersköterskor. 
 
NyföretagarCentrum Örebro Lekeberg 
 
Oak Consulting 
Vi har en bredd av tjänster inom it, teknik, logistik, ekonomi, lön, specialister och chefer. 
 

Oriflame 
Svenskt skönhetsföretag som säljer hudvård, makeup, kroppsvård samt wellnessprodukter. Vi söker dig 
som vill sälja våra produkter och/ eller dig som vill bygga ett nätverk av egna säljare. Provisionsbaserat. 
 

Personalpoolen MellanSverige AB 
• CNC Operatörer 
• Truckförare 
• Montörer  
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• Svetsare 
• Administratör  
• Ekonomiassistent  
• Redovisningsekonomer 

 

PGs Signalvakter Norden AB 
• Trafikvakter, krav: B-körkort 
• Lotschaufförer, språk: Svenska 
• TMA chaufförer  

 
Vi utbildar vår personal 

 
 
 
Polismyndigheten 
Arrestpersonal, operatörer, ledningscentralen, civila utredare. Information civila tjänster samt 
polisutbildningen. 
 

Postnord Sverige AB 
• Brevbärare  
• Terminalarbetare  
• B/C/CE-Chaufförer. 

 

Pågen AB 
Söker säljande distributörer för sommarvikariat. 
Krav: C-körkort samt YKB 
Merit: Säljerfarenhet 
 

Randstad 
Randstad är ett av världens största HR-serviceföretag med över 600 000 anställda i fler än 39 länder. Vi 
erbjuder lösningar inom bemanning, rekrytering och omställning. Den nära, personliga kontakten med 
våra konsulter och kunder på lokal nivå är nyckeln till vår framgång. 
 
Lediga jobb och uppdrag just nu: 

• Lager/ logistik 
• Ekonomi/ ekonom/ redovisningskonsult 
• CNC-operatör 
• Försäkringshandläggare 
• VD 
• Drifttekniker 
• Förvaltare 
• Tull och momsadministratör 
• Servicetekniker 
• Personliga assistenter 
• Produktionsledare 
• Säljare 
• Receptionist 
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• Administratör 
• IT-profiler (projektledare inom IT, driftstekniker, supertekniker, systemutvecklare, testare) 

 

Region Örebro län 
Region Örebro län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kultur, näringslivsutveckling och flera andra 
områden som är viktiga för regionens utveckling. För tillfället söker vi semestervikariat till exempel inom 
område Försörjning, (Städavdelningen, Kostavdelning, Transport & Logistik och Vårdnära service) samt 
Hälso och sjukvård. 
Tillsammans skapar vi ett bättre liv. 
 

Riksbyggen 
Riksbyggen erbjuder tjänster inom fastighetsförvaltning. 
Från Grönyteskötsel till Förvaltningsekonom. 
 

Rätt bemanning 
Söker personal inom Lager och Industri. 

SiS LVM-hem Runnagården 
Runnagården tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika-, eller blandmissbruk. Runnagården har i uppdrag 
att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Målet med vistelsen är att ge kvinnorna stöd, 
omvårdnad och att motivera fortsatt behandling i frivilliga former. Alla klienter har ett team runt sig med 
kontaktperson, behandligssekreterare, drogterapeut och sjuksköterska. Största arbetsgruppen är 
behandlingsassistenter. Vi söker nu Behandlingsassistenter, timanställning. 
 

SiS LVM-hem Rällsögården 
Behandlingsassistenter, natt och dag. 
 

SKY-Stiftelsen Yrkeshögskolan Sverige 
Utbildningar vi erbjuder (som är godkända just nu): 

• Drifttekniker – kraft & värme/ process 
• Logistiker, arbetsledning & flerpartslogistik 
• Rörnätstekniker 
• Vatten- och miljötekniker 
• Inköpare med strategisk och operativ kompetens 
• Congress, conference and meeting professional – PCO 
• Transportledare – arbetsledning och flerpartslogistik 
• Lokförare 

 
Solberga Förskolor AB 
Solberga öppnar ny förskola i Örebro 2021. Vi söker Förskollärare och Barnskötare. 
 

StudentConsulting 
StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och bemanningsföretag och är 
specialiserade på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Vi har under det senaste året rekryterat 11 554 
personer ut i jobb i Sverige, Norge och Danmark. Vårt rekryteringsnätverk består av 176 uppdragsorter, 
över 400 000 kandidater, över 2500 kunder och över 13 800 beställare. Vi söker just nu: 
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Underhållstekniker, drifttekniker, nätverkstekniker och finsktalande kundtjänstmedarbetare. 
 

Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län 
Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län och vårt projekt Matchning mot jobb finns på plats för att 
berätta om verksamheten och presentera utbudet av kurser och studiecirklar. 
 

Säkra Larm AB 
SÄKRA LARM i Sverige, AB, har funnits på marknaden sedan 2003. Vi levererar smarta larmlösningar, 
skydd mot vattenskador, yttre bevakning och larmuppkoppling med kundens behov i fokus. Säkra Larm 
finns idag på 14 orter runt om i landet och fortsätter att växa. 
Vi arbetar i en positiv miljö med glada och ambitiösa medarbetare. Företaget består av drivna människor 
som sprider positiv energi, vi gillar att jobba hårt för att uppnå våra mål samtidigt som vi har roligt på 
jobbet. 
Vi söker nu nya toppsäljare som vill starta eller fortsätta sin karriär som säljare, där vi står för 
utbildningen! 
 

Top Notch Sverige AB 
 
Tranpenad Bemanning 
Vi erbjuder olika tjänster inom Lager och logistik samt administrativa tjänster. 
 

Träteknikerutbildning 
Yrkeshögskoleutbildning, Trätekniker 400 poäng, 2 år 
Vill du jobba med ett levande material är utbildningen till trätekniker ett naturligt val.  Från skiss till 
tillverkning av unika designade produkter. 
Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att: 

• Arbeta som trätekniker inom byggvaruhandel, sågverk och hyvlerier. 
• Driva ett eget företag inom branschen. 
• Föra kundsamtal vid rådgivning eller tekniska problem. 
• Delta i projekt inom träbranschen. 
• Arbeta som trätekniker med inriktningar mot möbler och inredningar. 
• Arbeta som CNC operatör. 
• Arbeta som specialist inom trähustillverkning. 

 

TS Lokalvård AB 
Vi har behov av semestervikarier inom lokalvård 
Meriterande om du har erfarenhet av lokalvård men inget krav 
Du måste kunna kommunicera, läsa och skriva på svenska språket 
Vissa tjänster är krav på körkort och tillgång till egen b 
 

Tunstall AB 
Larmoperatör tjänster 
Som larmoperatör hos oss kommer du att tillhöra ett team och per telefon besvara och hantera 
trygghetslarm från äldre och funktionshindrade över hela landet, göra en bedömning av ärendet, och 
vidarebefordra larm till berörd vårdpersonal inom främst kommunernas hemtjänst. Din förmåga att 
lyssna, tala och kommunicera tydligt är viktiga framgångsfaktorer. Du ingår i ett team på ca 15-20 
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personer per arbetspass, din team- och servicekänsla är mycket viktig. 
Arbetstiden är schemalagd, dag/ kväll/ helg alternativt natt/ helg. 
 

Tärna folkhögskola 
Oavsett om du vill skaffa högskolebehörighet, certifiera dig till personlig tränare eller jobba med film, så är 
Tärna skolan för dig! 
 
Tärna känns för de flesta inte som en skola. Nej, det är mer som att komma hem till en schysst kompis där 
du vill hänga och ha kul. Under din tid hos oss får du nya vänner, växer som person och får grymt bra 
erfarenheter i form av kunskap och utveckling som de sen har med dig i resten av ditt liv. Så vi undrar, 
vad vill du bli? 
 

• Allmän kurs, Allmän kurs film/ språkstöd 
• Hälsovägledare 
• Personlig tränare 
• Kostrådgivare 
• Massör 
• IT-pedagog 
• Filmarbetare  
• Skådespelare 

Uniflex Bemanning 
Vi söker lagerarbetare/ truckförare, montörer, mekaniker, reparatörer, kundtjänstpersonal m.m. 
 

Unionen Bergslagen 
Unionen vill skapa framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Som medlem i Unionen har du alltid någon 
att fråga om dina rättigheter. Tillsammans är vi mer än 660 000 medlemmar med kraft att göra skillnad. 
Unionen Bergslagen finns på jobbmässan för att prata om arbetslivets villkor och hur vi kan hjälpas åt att 
må bra på och av jobbet. Välkommen till vår monter! 
 

Utepedagogik Sverige AB 
Vi söker kolloledare och kollokockar under sommaren för att arbeta på våra tre kollogårdar som är 
belägna i Värmland, tre mil norr om Filipstad. För att söka tjänsten så behöver du ha fyllt minst tjugo år. I 
arbetet ingår månadslön samt konstadsfri mat och logi. 
 
Viking Line 
Framförallt söker vi folk inom kök och restaurang, (kockar, servitörer m.), men vi har även tjänster inom 
butik, SPA, reception, städ osv. 
 

Volvo Construction Equipment Hallsberg 
Här i Volvo CE i Hallsberg är vi med och tillverkar Världens bästa anläggningsmaskiner! Med säkerhet 
först, kul på jobbet och personbästa varje dag som ledstjärnor tillverkar vi hytter och tankar till hjullastare, 
dumprar, grävmaskiner och jordvältare. Våra produkter används världen runt för att bygga framtiden! 
 
Vuxenutbildningen i Kumla 
Yrkesvuxutbildningar med start hösten 2020 

• Byggutbildningar  
• Lokalvård 
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• Barnskötare 
• Fastighetsskötare 
• Butikssäljare 
• Bussförare 
• Bagare/ konditor 
• Maskinförare 
• Kock 
• Lastbilsförare 
• Målare 
• Vård och Omsorg 

 

Yrkesakademin AB 
Vi erbjuder utbildningar inom: 

• Yrkesförarutbildning: buss 
• Bygg och anläggning 
• Yrkessvenska 
• Industri (Karlskoga) 
• YH utbildningar via distans 

Yrkesutbildningscenter 
Yrkesutbildningscenter anordnar all yrkesvuxutbildning inom Örebro kommun riktat mot branscher med 
stora anställningsbehov. Är du intresserad av att gå en kort yrkesutbildning på gymnasienivå med goda 
anställningsmöjligheter efteråt? Välkommen och besök oss på mässan så får du veta mer! 
 

Åsbro Kursgård AB 
Åsbro Kursgård är energibranschens utbildningscenter! Våra utbildningar leder till jobb i en bransch med 
stora möjligheter.  
 
Vi kommer att presentera följande utbildningar: 

• Servicetekniker Elkraft 
• Anläggningsmontör Storkraftnät 
• Projektledare Elkraft 
• Distributionselektriker 

 
Örebro Folkhögskola 
På Örebro folkhögskola får du möjlighet att växa och att lära dig mer – om dig själv och om vår omvärld. 
Vi finns på tre platser i och runtomkring Örebro och hos oss trivs alla typer av människor. Vårt fokus är 
att du ska komma till din rätt och uppleva att du har kontroll över dina studier och din framtid. 
 
Örebro folkhögskola bedriver kurserna  

• Allmän kurs  
• Fritidsledarutbildning 
• Studiemotiverande folkhögskolekurs 
• Etableringskurs för nyanlända 
• Svenska från dag ett  
• Lärjungaskolan, 26 dagar och Bibelterminen. 

 

Örebro Kommun 
Vi har verksamheter inom många olika områden och över hundra olika yrken. Det är jobb inom områden 
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som till exempel skola, barnomsorg, vård, socialtjänst, stadsbyggnad, gator och parker, IT, personal eller 
ekonomi. Våra lediga tjänster annonseras på  
www.orebro.se/jobb 
 
Örebro Kyrkogårdsförvaltning 
Kyrkogårdsarbetare 
 
ÖrebroBostäder AB 
Sommarjobb inom fastighetsskötsel och administration/ kontor. 
Övriga för tidpunkten lediga tjänster med hänvisning till ”Lediga jobb” på vår hemsida. 
 

http://www.orebro.se/jobb

