
Våra fyra ledstjärnor
Vår vision sätter sin prägel på allt arbete i kommunen. Utifrån visionen har vi 
formulerat fyra ledstjärnor som beskriver vilken slags arbetsplats vi vill vara.

Det viktigaste jobbet som finns!

Att arbeta i en 
liten kommun ger 
unika fördelar. Det 
är nära till allt och 
alla inom organi-
sationen, vilket gör arbetet enklare och 
mer personligt engagerande. Här är du i 
händelsernas centrum! Här är du nära!

Trivsel på job-
bet är viktigt. 
...

Ditt arbete hos 
oss är viktigt och 
påverkar många 
invånare i alla åldrar. 
Vi vill att du ska 
känna att ditt engagemang och dina idéer 
har betydelse och att du kan bidra på olika 
sätt, i stort och smått – varje dag. Här kan 
du göra skillnad!

Vi står inför flera 
utmaningar, till ex-
empel inom integra-
tion och kompetens-
försörjning. Genom 
nya smarta idéer och arbetssätt kan vi 
tillsammans skapa en framtid som präglas 
av möjligheter, mångfald och öppenhet. 
Välkommen till oss!

Tänk dig att varje dag få arbeta till- 
sammans med andra för att göra det 
mesta och bästa för Valdemarsviks 
kommun. För att invånare i alla åldrar 
ska trivas och må bra. För att vår skär-
gård, våra böljande landskap, djupa 
skogar, sjöar och hav, ska leva.  

Nära Trivas Påverka Utveckla

Tänk dig en arbetsdag där du bidrar 
till omsorgen om våra äldre, följer våra 
barn och unga i deras lärande och 
utveckling eller där du påverkar hur 
vi bygger våra städer eller utvecklar 
landsbygden. Det är vår vardag. Här 
arbetar vi tillsammans med det vikti-

gaste jobbet vi kan tänka oss:  
vi utvecklar Valdemarsviks kom-
mun. För människor idag – och för 
människor imorgon. Därför är vi över-
tygade om att det viktigaste jobbet 
finns här hos oss. Tillsammans bygger 
vi framtiden. Vi behöver dig!



En arbetsplats för dig
Valdemarsviks kommun vill vara en attraktiv arbetsplats,  
en arbetsplats där alla ska trivas, utvecklas och kunna påverka. 

Som miljömedveten skärgårdskommun erbjuder vi en plats där 
det är lätt att leva, för alla, genom hela livet. 

NÄRA | TRIVAS | PÅVERKA | UTVECKLA  

VALDEMARSVIK!

Kommunfakta
Befolkning:  ca 7900
Huvudorter:  Valdemarsvik, Gusum, Ringarum,  
 Gryt och Skeppsgården
Antal kollegor:  ca 700
Restid Norrköping: ca 40 min
Restid Stockholm: ca 2,5 h
Restid Linköping: ca 1 h Pr
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