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Information till
alla som funderar på att söka jobb hos Torsby kommun.

Välkommen att söka jobb hos Torsby kommun –
sök jobbet via ”Offentliga Jobb”!
Alla lediga jobb finner du på webben eller intranätet
Torsby kommun utannonserar med jämna mellanrum lediga jobb och alla dessa publiceras på
kommunens webbplats, www.torsby.se eller om det är internt annonserade jobb så finns de på
kommunens intranät, som alla anställda hos oss har behörighet att gå in på.
Alla tjänster anslås även på kommunens officiella anslagstavla på kommunhuset i Torsby och
på anslagstavlan på samverkanskontoret i Sysslebäck. Arbetsförmedlingen får också veta alla
lediga jobb. Samtliga externt utannonserade jobb finns på Arbetsförmedlingens webbplats
”Platsbanken”.

Alla lediga jobb söker du via Offentliga Jobb
Allt fler kommuner och myndigheter börjar använda olika rekryteringstjänster och verktyg för
att effektivisera och kvalitetssäkra sina rekryteringar och det gör även vi på Torsby kommun.
Sedan januari 2006 samarbetar vi med företaget Aditro som har rekryteringsverktyget
”Offentliga Jobb”.
Förutom att det är en webbplats för att publicera platsannonser på, så är det även vårt
administrativa verktyg för att ta hand om ansökningarna när de kommer in. I varje annons på
vår webbplats/intranät så finns en länk direkt till det elektroniska ansökningsformuläret som
man använder för att söka den utannonserade tjänsten.

Presentera dig själv och dina meriter
När du söker jobb – hos Torsby kommun eller någon annanstans – tänk på att presentera dig
på ett så tydligt och fylligt sätt som möjligt! Din ansökan bedöms ju gentemot andra sökande
och deras meriter. Förutsätt inte att den du söker hos vet om alla dina meriter och förtjänster –
det är ju du själv bäst på att känna till! Berätta om dem i din ansökan!
Genom att de som söker jobb hos vår kommun gör det via Offentliga Jobbs elektroniska
ansökningsformulär så får chefen / arbetsledaren som tar emot ansökningar en betydligt bättre
överblick över dem som söker och deras meriter. Den sökande får i verktyget också hjälp i att
komma ihåg vad han/hon skall ta med i sin ansökan. Dessutom får de som söker ett kvitto på
att jobbet verkligen är sökt. Rekryteringsprocessen blir effektivare, säkrare och de som sökt får
snabbare besked om tillsättningen.

Arbetsförmedlingen hjälper till
Arbetsförmedlingen i Torsby och Sysslebäck har nära samarbete med kommunen och har
lovat att ställa upp och hjälpa till och visa hur man lägger in sina meriter och sitt personliga
brev i Offentliga Jobb, om man skulle tycka att man har svårt med detta. Kontaktpersoner är
t.ex. Peter Rådman och Carina Nordqvist, 0771‐60 00 00.
Vi på Torsby kommun som arbetar med annonsering och rekryteringsrutiner genom Offentliga Jobb etc. är:
Annette Lauritzen Karlsson
Strategi‐ och näringslivsavd.
0560‐160 04
annette.lauritzen@torsby.se

Inga‐Carin Bergqvist‐Erikson
Personalavdelningen
0560‐160 38
inga‐carin.bergqvist‐erikson@torsby.se

Helena Westh
Barn‐ och utbildningsförvaltningen
0560‐162 92
helena.westh@torsby.se

