Kommunala yrken

ljusdal.se

Här får du veta mer om olika yrken inom de kommunala verksamheterna!
 Vid varje titel hittar du en kort yrkesinformation. Vill du veta mera kan du prata med en yrkesrespresentant.
 Det finns ofta flera utbildningsvägar till ett yrke. Utbildningskraven anger det kunskapskrav som arbetsgivaren
ställer. Vid anställning görs ofta tillägget ”eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer
likvärdig”.
 Under kolumnen Utbildning står högskola, när så krävs. Med det menas högskola eller universitet
 Vill du veta mer om en arbetsplats?
Ring kommunens växel 0651‐ 18 000 för att bli kopplad till rätt arbetsplats.
 Vill du veta mera om kommunen som arbetsgivare?
www.ljusdal.se/ledigajobb
 Mer information om kommunen hittar du på www.ljusdal.se

Välkommen till oss!

KOMMUNLEDNING
Titlar
Yrkesinformation
Kommunchef

Administrativ chef

Nämndsekreterare
Registrator/
Assistent
Kontorsvaktmästare

Servicetekniker
Arkivarie

Utbildning

Är kommunens ledande tjänsteman. Har det
övergripande ansvaret över kommunen och dess
koncerner.
Leder arbetet på kommunkansliet. Är sekreterare i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Planerar och administrerar de allmänna valen i
kommunen.
Är sekreterare i kommunens politiska nämnder och
utskott.
Registrerar inkommande och utgående post för
kommunens nämnder och förvaltningar.
Hämtar, sorterar och delar ut post på kommunens
förvaltningar.

Högskola
Ledarutbildning

Producerar broschyrer, affischer etc.
Gör kopieringsarbeten och layout för dokument.
Ger råd och anvisningar om arkivfrågor.
Ordnar och förtecknar kommunens arkiv.

Gymnasium

Högskola
Ledarutbildning

Högskola
Gymnasium
Gymnasium

Högskola

KOMMUNLEDNING
Titlar
Yrkesinformation
Ekonom
Redovisnings‐
ansvarig
Ekonomiassistent

Utredare

Personalchef

PA‐konsult
Rehabsamordnare
Löneansvarig

Gör budget, uppföljningar, prognoser och är stöd
till chefer i ekonomifrågor.
Gör bokslut, årsredovisningar, statistik, är stöd till
ekonomer och assistenter i redovisningsfrågor.
Ger ekonomiadministrativt stöd till chefer,
och svarar för fakturahantering, rapportuttag,
ekonomisk uppföljning.
Utreder organisatoriska frågor och
verksamhetsfrågor på uppdrag av verksamheterna
och de förtroendevalda.
Är kommunens yttersta företrädare i
arbetsgivarfrågor.

Utbildning
Högskola
Ekonomiutbildning
Högskola
Ekonomiutbildning
Gymnasium
Ekonomisk utbildning

Högskola, t.ex. ekonomi,
samhällsvetenskap, offentlig
förvaltning
Högskola, personal‐ och
Arbetslivsprogrammet
Ledarutbildning
Stödjer förvaltningscheferna i personalfrågor.
Högskola, personal‐ och
arbetslivsprogrammet
Är stöd till chefer i rehabiliteringsfrågor, utveckling Högskola med beteendeinriktning
och förebyggande hälsoarbete.
Ansvarar för kommunens lönehantering, stöd till
Gymnasium
chefer i avtals‐ och lönefrågor.
Ekonomiutbildning samt
ledarutbildning

KOMMUNLEDNING
Titlar
Yrkesinformation
Lönehandläggare/
Löneassistent
Pensions‐ och
försäkringshand‐
läggare
Systemförvaltare
IT‐chef

IT‐säkerhets‐
samordnare
IT‐tekniker
Systemoperatör
Systemtekniker
Nätverkstekniker

Registrerar löner och avvikelser, stödjer chefer i
avtalstolkning och lönefrågor.
Handlägger försäkringar och pensioner för
kommunens anställda.
Ansvarar för löne‐ och tid/ bemanningssystem och
utveckling av dessa
Har övergripande ansvar för kommunens datorer,
nätverk, telefoni, teknik och infrastruktur. Har
personal‐, budget‐ och ekonomiansvar inom
enheten.
Tar fram rutiner och underlag för en säker IT‐
hantering. Följer upp regelverk.
Ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av IT‐
system. Ger stöd till användare.
Ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av IT‐
system. Ger stöd till användare.
Ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av IT‐
system. Ger stöd till användare.
Ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av IT‐
system. Ger stöd till användare.

Utbildning
Gymnasium
Ekonomisk utbildning
Gymnasium
Ekonomisk utbildning
Kurser inom området
Gymnasieutbildning och kurser inom
området
Högskola
Systemvetenskap/Dataingenjör
Ledarutbildning
Högskola
Kurser inom området
Högskola/Gymnasieutbildning
Specifika kurser inom området
Högskola/Gymnasieutbildning
Specifika kurser inom området
Högskola/Gymnasieutbildning
Specifika kurser inom området
Högskola/Gymnasieutbildning
Specifika kurser inom området

KOMMUNLEDNING
Titlar
Yrkesinformation
Informationschef

Informatör

Webbutvecklare

Ansvarar för informations‐ och
kommunikationsinsatser, har ansvar för
webbplatser, producerar informations‐ och
presentationsmaterial. Är ansvarig för information
och kommunikation vid kriser.
Ansvarar för grafisk utformning av kommunens
informationsmaterial. Är webb‐redaktör. Ingår i
krisinformationsgruppen. Ansvar för
inflyttarservice
Utvecklar, dokumenterar och förvaltar webb‐
applikationer. Tekniskt ansvarig för kommunens
intranät och ljusdal.se. Undervisar i webb‐
hantering.

Utbildning
Högskola
Media‐ och
kommunikationsvetenskap

Högskola
Media‐ och
kommunikationsvetenskap
Högskola

OMSORG
Titlar

Yrkesinformation

Utbildning

Förvaltningschef

Leder omsorgsförvaltningen. Har övergripande
ansvar för ekonomi, budget och personal.

Högskola
Ledarutbildning

Verksamhetschef

Är chef över enhetschefer/ biståndshandläggare
inom individ‐ och familjeomsorg, äldreomsorg eller
handikappomsorg, kostverksamhet,
integrationsverksamhet eller arbetsmarknads‐
enhet. Har verksamhetsansvar inom budget,
ekonomi och personal.
Är chef över omsorgspersonal på kommunens
vård‐ och omsorgsboenden, hemtjänst,
gruppbostäder eller personlig assistans. Enhetschef
inom individ‐ och familjeomsorg ansvarar för
socialsekreterarnas myndighetsutövning. Har
ansvar för budget, ekonomi och personal.
Utreder och följer upp familjehemsplacerade barn,
handleder, utreder och rekryterar familjehem.
Handlägger och utreder ärenden enligt SOL
(socialtjänstlagen), LVU (lag om särskilda
bestämmelser för vård av unga) och LVM (lag om
vård av missbrukare i vissa fall).
Handlägger ansökningar om alkoholtillstånd,
ansvarar för tillsynen över alkoholtillstånd,
försäljning av folköl, tobak och läkemedel.

Högskola
Ledarutbildning

Enhetschef

Familjehems‐
sekreterare
Socialsekreterare

Alkoholhandläggare

Högskola
Sociala omsorgsprogrammet

Högskola
Socionom
Högskola
Socionom

Högskola
Samhällsvetenskaplig eller juridisk
inriktning

Alkohol/
drogterapeut
Familjebehandlare
Coach/handledare

OMSORG
Titlar
Arbetsledare
arbetsmarknadsenhet
Flyktingsamordnare

Tolk

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Sjuksköterska

Bedriver psykosocial behandling i grupp
eller enskilt, för personer som är beroende av
alkohol eller droger.
Ger samtalsstöd till familjer, föräldrar eller
ungdomar/barn.
Arbetar som coach för att hjälpa unga arbetslösa ut
på arbetsmarknaden.

Högskola
Drogterapiutbildning

Yrkesinformation

Utbildning

Leder och planerar arbetet inom
arbetsmarknadsenheten.
Tar emot flyktingar vid ankomst, planerar och
genomför program för integration av vuxna,
ungdomar och barn. Samordnar kommunens
insatser.
Tolkar mellan flyktingens hemspråk och svenska.
Hjälper till att förklara kulturella skillnader.
Assisterar i integrationsprogrammet.
Ansvarar för kvalitet, säkerhet och rutiner i
kommunens hälso‐ och sjukvård samt information
om lagar och författningar.
Ansvarar för hälso‐ och sjukvårdsinsatser inom
kommunens vård‐ och omsorgsboenden.

Gymnasium
Ledarutbildning
KY‐utbildning / Högskola
/Gymnasium
Integrationspedagog, socionom,
Undersköterska/Skötare
Folkhögskola
Tolkutbildning, auktoriserad tolk

Högskola
Familjeterapeut, Socionom
Gymnasium
Coach/handledarutbildning, bred
erfarenhet av arbetsmarknaden

Högskola
Sjuksköterska med
påbyggnadsutbildning
Högskola
Sjuksköterskeutbildning

OMSORG
Titlar
Utredningssekreterare

Personligt ombud

Budget‐/och
skuldrådgivare

Verksamhets‐
utvecklare
Anhörigkonsulent

Anhörigstödjare

Biståndshandläggare
SoL/LSS

Yrkesinformation

Utbildning

Utreder på uppdrag av omsorgsnämnden, ansvarar
för kvalitetsfrågor, uppföljning, statistik och
utvärdering av verksamheten
Hjälper och stöder personer med psykisk
funktionsnedsättning i dennes kontakter med olika
myndigheter.
Hjälper personer med planering av budget och
skuldrådgivning, ansökan om skuldsanering,
överklaganden samt stöd under
skuldsaneringsperiod.

Högskola

Arbetar med kvalitetsfrågor, utbildning och
projekt.
Arbetar med att ge och utveckla stöd till anhöriga
som vårdar äldre eller långvarigt sjuka personer
eller stöder en närstående som har
funktionshinder.
Arbetar med att stöda anhöriga i hemmet i form av
avlösning och att bemanna kommunens
anhörigcentrum dit anhöriga kommer.
Prövar rätten till bistånd i enlighet med
socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service (LSS) för äldre och funktionshindrade.

Högskola

Högskola
Beteendevetenskaplig inriktning
Högskola
Juridisk och/eller
beteendevetenskaplig inriktning

Högskola
Socionomutbildning

Vård‐ och omsorgsprogrammet
Komvux tre terminer
Högskola
Socionomprogrammet

OMSORG
Titlar

Yrkesinformation

Utbildning

Informations‐ och
IT‐handläggare
Undersköterska
Handikappomsorg

Är systemansvarig, ger support och utbildar inom
förvaltningens verksamhetssystem.
Är habiliteringspersonal på gruppbostad. Ger stöd
och omsorg till kunder i det dagliga livet.

Högskola

Undersköterska
Äldreomsorg

Arbetar på vård‐ och omsorgsboende eller
hemtjänst. Bistår kunden i det dagliga livet.

Undersköterska
Personlig assistens

Ger stöd och omsorg till enskild kund i det dagliga
livet.

Skötare

Ger stöd och omsorg till kunder inom
socialpsykiatrin.

Integrations‐
handledare

Stöder ensamkommande flyktingbarn i deras
boende samt planerar deras verksamhet.

Gymnasium
Omvårdnadsprogrammet
Komvux tre terminer
Gymnasium
Omvårdnadsprogrammet
Komvux tre terminer
Gymnasium
Omvårdnadsprogrammet
Komvux tre terminer
Gymnasium
Omvårdnadsprogrammet
Komvux tre terminer
Yrkeshögskola inom
integration/socialt arbete
Gymnasium

OMSORG
Titlar
Husmor
Kostekonom
Kokerska/Kock

Ekonomi/
Köksbiträde
Skolmåltidsbiträde
Vaktmästare

Avgiftshandläggare
Kvalificerad assistent
Assistent

Yrkesinformation

Utbildning

Är arbetsledare för kostpersonal på kommunens
skolrestauranger.
Är chef över kostpersonal på kommunens
skolrestauranger.
Lagar maten till barn, elever och äldre inom
kommunens förskolor, skolor och äldreboenden.

Gymnasium
Hotell och Restaurang
Högskola
Ledarutbildning
Gymnasium
Hotell och Restaurang

Bereder råkost, diskar och bistår kock/kokerskan
med diverse storköksuppgifter.

Gymnasium
Köksutbildning

Transporterar mat till kommunens förskolor, skolor
och äldreboenden. Har hand om varumottagning
och förråd.
Sköter fakturering av äldreomsorgsavgifter samt
övrig administration.
Bistår enhetschefer med ekonomiska uppföljningar
och personalhantering.
Hanterar praktiska bemanningsfrågor och
administrativa uppgifter.

Gymnasium
Körkort
Gymnasium
Gymnasium
Gymnasium

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation
Förvaltningschef

Utbildning

Leder samhällsutvecklingsförvaltningen. Har
övergripande ekonomi‐, budget‐ och
personalansvar.
Arbetar med utredningar, statistikfrågor,
trafikförsörjnings‐ och infrastrukturfrågor.
Leder och har det övergripande ansvaret inom
enheten. Har budget‐, ekonomi‐ och
personalansvar.
Arbetar med insamling, lagring, analysering och
presentation av geografiska data.
Upprättar och underhåller kommunens kartor samt
utför mätuppdrag.

Högskola
Ledarutbildning

Högskola
Arkitekt, Ingenjör

Byggnadsinspektör

Arbetar med fysisk och strategisk planering av
detalj‐ och översiktsplaner. Medverkar vid
kartproduktion.
Utövar tillsyn och kontroll över byggnationer.

Bygglovhandläggare

Handlägger byggnadslov.

Energirådgivare

Arbetar med energirådgivning till
kommuninvånare.

Utvecklare
Plan‐ och byggchef

GIS‐tekniker
Kart‐ och mät‐
ingenjör
Planingenjör

Högskola
Högskola
Byggnadsingenjör/arkitekt
Ledarutbildning
Gymnasium
Högskola
Mätingenjör, lantmätare

Högskola
Byggnadsingenjör
Högskola
Byggnadsingenjör
Högskola
Ingenjör

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation
Miljöchef

Miljöinspektör

Livsmedels‐
inspektör
Räddningschef

Brandmästare
Säkerhets‐
samordnare
Styrkeledare

Har övergripande ansvar för verksamhet, personal
och budget. Gör prövning och har tillsyn inom
miljöbalkens område
Gör tillsyn på företag och prövningar av ärenden
från privatpersoner och företag. Provtagningar,
skötsel, tillsyn och bildning av kommunala
naturreservat.
Utövar tillsyn och gör inspektioner på företag.
Övergripande ansvar för verksamhet, personal och
budget inom räddningstjänsten.
Gör förebyggande brandskyddsarbete och
medverkar i byggsamråd och tillsyn.
Samordnar säkerhetsarbetet i kommunen

Utbildning
Högskola
miljöinspektör, naturgeograf, biolog
eller miljöjurist
Högskola
miljöinspektör, naturgeograf, biolog
eller miljöjurist
Högskola
Miljö‐ eller livsmedelsinspektör
Brandingenjör alternativt
räddningsledningsutbildning, Tillsyn
& Olycksförebyggande B
Tillsyn & Olycksförebyggande B
Tillsyn & Olycksförebyggande B

Leder räddningsstyrkan på olycksplats.

Räddningsledning kurs A

Insatsledare

Leder den operativa verksamheten på olycksplats
och har det övergripande ansvaret.

Räddningsledning kurs B

Deltidsbrandman

Gör traditionell räddningstjänst såsom släckning,
losstagning vid trafikolyckor m.m.

Räddningsinsatsutbildning

Assistent/Nämnd‐
sekreterare

Skriver protokoll och kallelser till sammanträden.
Registrerar inkomna ärenden och arkiverar

Gymnasieutbildning

avslutade ärenden.
Allmänna kontorsgöromål, fakturering m.m.

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation

Utbildning

Gatuchef

Ansvarar för personal, budget och har över‐
gripande ansvar för frågor inom området gata och
park, vad gäller drift och investering.

Högskola
Landskapsarkitekt, Gatu‐, Väg‐ eller
Vatteningenjör

Trafik/Gatuingenjör

Arbetar med trafiksäkerhetsfrågor, bidrag till
vägföreningar, parkeringsfrågor samt frågor om
gång‐ och cykelbanor.
Ansvarar för drift inom gata‐ och parkområdet.

Trafikingenjör

Arbetsleder anläggningsarbetare inom gata‐
/parkområdet.
Lagar vägar, sköter snöskottning, uppsättning av
skyltar, väghyvling, dikesröjning m.m.
Servar och lagar kommunens fordon och maskiner.

Gatu‐, Park‐ eller Landskapsingenjör

Driftansvarig
Arbetsledare
Anläggnings‐
arbetare
Reparatör
Städchef
Städledare
Städare

Gatu‐, Park‐ eller Landskapsingenjör

Gymnasieutbildning
Lastbilskörkort, truckförarbevis
Gymnasium.
Fordonsreparatör
Har övergripande ansvar för verksamhet, ekonomi, Gymnasium, samt kurser inom
personal och budget.
området.
Leder personalen i dess dagliga arbete.
Gymnasium
Ledarutbildning
Städar kommunens lokaler.
Gymnasium

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation
Fritidschef

Fritidsintendent
Fritidsledare
Fritidsgårdsföre‐
ståndare
Fritidsassistent
Vaktmästare
Driftansvarig/
Sim‐ och sporthall
Sim‐ och sporthalls‐
personal

Ansvarar för kommunens fritidsverksamhet,
föreningsfrågor och bidrag, fiskefrågor och
friluftsverksamhet. Har budget‐, ekonomi‐ och
personalansvar.
Planerar och leder daglig verksamhet på de
kommunala fritidsansläggningarna.
Arbetar på fritidsgård med ungdomar mellan
13‐20 år.
Leder och ansvarar för arbetet på fritidsgård.
Administrerar föreningsbidrag, lokalbokningar och
ekonomisk uppföljning.
Sköter och underhåller de kommunala
idrottsanläggningarna.
Leder den praktiska verksamheten på sim‐ och
sporthallen.
Har simundervisning och utför lokalvård.

Utbildning
Högskola
Ledarutbildning

Folkhögskola
Fritidsledarutbildning
Folkhögskola
Fritidsledarutbildning
Folkhögskola
Fritidsledarutbildning
Gymnasienivå
Ekonomisk utbildning
Gymnasium
Gymnasium
Simlärarutbildning
Gymnasium
Simlärarutbildning

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation
Fastighetschef

Driftarbetsledare

Fastighetsassistent

Vaktmästare
Byggnadssnickare
Ingenjör

Leder, organiserar och bemannar fastighets‐
enheten, Ansvarar för budget, ekonomi och
personal, för genomförande av entreprenader vid
ny‐, om‐ och tillbyggnader samt reparationer.
Ansvarar för drift‐ och underhåll av kommunens
fastighetsbestånd. Ansvar för hantverkare och
budget, periodiskt underhåll och investeringar.
Administrerar ekonomi, budget, försäkringar,
fakturering, uthyrning och upprättande av
hyreskontrakt, nyckelhantering, statistik och
kundtjänst.
Underhåller och sköter kommunens
fastighetsbestånd.
Reparerar och underhåller kommunens
fastighetsbestånd och gör mindre nybyggnationer.
Ansvarar för tekniska installationer inom
kommunens fastighetsbestånd. Är ombud vid vissa
entreprenader, och ansvarig för ritningsarkiv.

Utbildning
Högskola
Ekonomi och fastighetsförvaltning

Gymnasium
Ekonomi och fastighetsförvaltning
Gymnasium
Ekonomisk utbildning

Gymnasium
Fastighetsskötarutbildning
Gymnasium
Byggnadssnickare
Gymnasium
Ingenjörsutbildning

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation
Bibliotekschef

Bibliotekarie

Biblioteksassistent

Bokbussförare

Receptionist

Utbildning

Leder, organiserar och bemannar biblioteken, har
budget‐, verksamhets‐ och personalansvar.

Högskola, biblioteks‐ och
informationskunskap
Ledarutbildning
Organiserar och gör information tillgänglig för olika Högskola
användare, t ex skolelever, allmänhet, forskare,
Biblioteks‐ och informations‐kunskap
och yrkesspecialister
Ger service till bibliotekets besökare vid
Gymnasium
utlån/återlämning. Hantering av böcker och andra
medier samt bokuppsättningar.
Är förare av bokbussen, ger service till besökare
Gymnasium
vid utlån/återlämning, hantering av böcker och
Körkort C‐behörighet
bokuppsättningar.
Är kommunens ansikte utåt. Hjälper
Gymnasium
kommuninvånarna till rätt personer och enheter
inom den kommunala verksamheten.

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation
Musik‐ och kulturchef

Är chef för enheten, har ansvar för personal,
ekonomi och verksamhetsplanering.

Kultursamordnare/
Kultursekreterare
Kommunikatör

Arbetar med projektledning och
verksamhetsplanering.
Arbetar med information och marknadsföring via

Utbildning
Högskola
Kulturvetenskap/musiklärar‐examen
Ledarutbildning
Högskola
Kulturvetenskap
Högskoleutbildning

webb, trycksaker, m.m.
Koordinator

Musiklärare
Administratör

Arbetar med projektledning och
verksamhetsutveckling i samverkan med
kulturaktörer och organisationer.
Undervisar i musik (individuell instrument‐
undervisning och klassundervisning)
Ansvarar för ekonomisk uppföljning och
administration inom enheten.

SAMHÄLLSUTVECKLING
Titlar
Yrkesinformation
Folkhälsosamordnare

Konsumentvägledare
Ungdomsstrateg

Strateg i funktions‐
hinderfrågor

Arbetar med att på samhällsnivå stärka den
fysiska, psykiska och sociala hälsan hos
befolkningen.
Ger råd och stöd till allmänheten i
konsumenträttsliga frågor.
Arbetar med ungdomsinflytande, samordning,
förebyggande hälsa, jobb, fritid, kommunikationer
etc.
Är sekreterare i pensionärsråd och i rådet för
funktionshinderfrågor, medverkar i
samhällsförbättrande åtgärder för människor med
funktionshinder.

Grafisk framställning och
marknadsföring
Högskoleutbildning Projektledning,
pedagogik och ledarutbildning
Högskola
Musiklärarexamen
Gymnasium
Ekonomisk inriktning

Utbildning
Högskola
Folkhälsoområdet
Gymnasium
Konsumentverkets utbildning
Högskola / Gymnasium

Högskola
Sociala omsorgsprogrammet

UTBILDNING
Titlar
Förvaltningschef

Verksamhetschef
Rektor
Förskolechef
Elevhemschef

Yrkesinformation

Utbildning

Leder kommunens skolverksamhet enligt lokala
och nationella beslut. Har huvudansvar för
förvaltningens ekonomi, personal och resultat.
Är chef över rektorer, elevhemschef,
förskolechefer och elevhälsan.
Är pedagogisk ledare och chef för lärare och övrig
personal i skolan.
Är pedagogisk ledare och chef för förskollärare,
barnskötare och dagbarnvårdare inom förskolan.
Är chef över elevhemmets boende och dess
verksamhet.

Högskola med pedagogisk inriktning
Ledarutbildning
Högskola med pedagogisk inriktning,
ledarutbildning
Högskola med pedagogisk inriktning,
ledarutbildning
Högskola med pedagogisk inriktning,
ledarutbildning
Högskola med pedagogisk inriktning,
ledarutbildning

UTBILDNING
Titlar

Yrkesinformation

Utbildning

Arbetar med organisations‐ och utvecklingsfrågor,
schemaläggning och IT‐frågor inom skolan.
Arbetar med beställningar, samordning, utveckling,
beslut och ekonomi.
Arbetar med verksamhetens ekonomi,
uppföljningar, projektredovisning, fakturering,
kontering, m.m.
Sköter elevregistrering, utskrift av betyg,
posthantering, gör skolskjutsplan för elever i
närområdet, arkivarbete, statistik, skriver
protokoll, m.m.
Hanterar kommunens barnomsorgskö,
sammanställer statistik för barnomsorg, gör
kvalitetsredovisningar.
Ansvarar för att organisera och genomföra
verksamheten i förskola utifrån läroplan, har
pedagogiskt ansvar och föräldrakontakter.
Ansvarar för praktisk pedagogisk verksamhet i
skola och på fritidshem och för föräldrakontakter.

Högskola

Barnskötare

Arbetar tillsammans med förskollärare i förskolan.

Dagbarnvårdare

Ansvarar för barn i eget hem under tid då föräldrar
arbetar.

Gymnasium
Barn‐ och fritidsprogrammet
Gymnasium
Barn‐ och fritidsprogrammet

Planerare
Handläggare
Rektorsassistent

Skolassistent

Barnomsorgs‐
sekreterare
Förskollärare

Fritidspedagog

Högskola
Gymnasium

Gymnasium

Högskola
Förskollärarutbildning
Högskola
Förskollärarutbildning
Högskola
Fritidspedagogutbildning

UTBILDNING
Titlar
Praktiksamordnare

Praktikhandledare

Samordnare

Instruktör

Skolkurator
Skolpsykolog

Studie‐/
Yrkesvägledare
Skolsköterska

Yrkesinformation

Utbildning

Ordnar praktikplatser för elever i
introduktionsprogrammen, följer upp elever och
dokumenterar deras skolgång.
Vägleder och placerar elever från olika länder till
arbetsplatser i offentlig och privat sektor.

Gymnasieutbildning

Tar emot nya elever på introduktionsprogrammen,
dokumenterar elevers nuläge samt deras
utvecklingsmål.
Handleder elever i praktiska sammanhang på
Naturbruksgymnasiet.
Stöder elever individuellt och i grupp, planerar och
leder elevvårdsarbetet.
Utreder elevers förmåga och behov utifrån
kunskap om barns utveckling. Medverkar i
förebyggande elevhälsoarbete och skolutveckling.
Vägleder och informerar elever/kunder under
pågående studier samt inför framtida studie‐ och
yrkesval.
Ansvarar för elevhälsoarbete, följer elevers fysiska
och psykiska utveckling

Gymnasieutbildning
Stor arbetslivserfarenhet krävs och
stort nätverk.
Gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning inom
skogsnäringen eller djurvård,
Ledarutbildning
Högskola
Socionom eller liknande
Högskola
Psykologutbildning
Högskola
Studie‐ och yrkesvägledarexamen
Sjuksköterska med
påbyggnadsutbildning

UTBILDNING
Titlar

Yrkesinformation

Utbildning

Lärare gymnasium

Planerar och genomför utbildning utifrån läroplan,
har föräldrakontakter.
Planerar och genomför utbildning utifrån läroplan,
har föräldrakontakter.
Planerar och genomför utbildning utifrån läroplan,
har föräldrakontakter.
Planerar och genomför utbildning utifrån läroplan.

Högskola, grundlärarutbildning
Årskurs 1 ‐ 3
Högskola, grundlärarutbildning
Årskurs 4 ‐ 6
Högskola, grundlärarutbildning
Årskurs 7 ‐ 9
Högskola, Ämneslärarutbildning

Lärare SFI (svenska
för invandrare)

Planerar och genomför utbildning utifrån läroplan
för invandrare.

IT‐pedagog

Elevassistent

Anpassar hjälpmedel för elever med speciella
behov. Utvecklar IT till ett hjälpmedel för
pedagogisk nytta och förnyelse.
Kompetensutvecklar pedagoger.
Arbetar med att främja och förebygga goda
lärmiljöer som gynnar alla barn/elever.
Är stöd i skola till elev med särskilda behov.

Högskola, lärarutbildning med
inriktning mot svenska som
andraspråk
Högskola
Pedagogisk utbildning
Data/IT utbildning

Klassassistent

Hjälper lärare och är stöd till elever i skola.

Lärare lågstadiet
Lärare mellanstadiet
Lärare högstadiet

Specialpedagog

Högskola, specialpedagogutbildning
Gymnasium
Gymnasium

Ljusdals Kommun
827 80 Ljusdal
0651-180 00

ljusdal.se

