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Praktik inom Gävle 
kommuns förvaltningar 
och bolag 
 

Gävle kommun erbjuder praktikplatser inom 
förvaltningar och bolag.  

Alla praktikplatser samordnas och fördelas via Arbetsmarknadsenheten 

(Praktiksamordning). Detta för att Gävle kommun ska kunna fullfölja det 

arbetsmarknadspolitiska målet som är att få fler i egen försörjning och fler till 

utbildning. 

Praktikens syfte 
En praktik är inte bara en praktik om 

du gör den inom Gävle kommun. Varje 

praktik hos oss har ett uttalat syfte och 

dessa syften kan vara olika beroende 

på individ och arbetsplats. Alla 

praktikplatser är en del av 

kommunens mål att få fler individer  i 

arbete och locka fler att utbilda sig. 

Anställning, yrkesval och 

språkutveckling 

Praktik kan syfta direkt mot  

anställning av praktikanten, den kan 

vara till hjälp för arbetssökande som 

funderar över vilket yrkesval den ska 

göra och den kan fungera som ett 

komplement till den som ska lära sig 

prata svenska. 

 

Framtida kompetensförsörjning 

Gävle kommun vill locka fler att 

utbilda sig inom välfärdsyrken för att 

trygga framtida kompetensförsörjning 

och generellt öka utbildningsnivån i 

kommunen. För att lyckas med det 

finns också olika lärlingsplatser inom 

pedagogiska yrken. Dessa lärlings-

platser riktar sig främst till de som 

funderar på att utbilda sig till pedagog.  

 



 

 

Det är viktigt att rätt prioriteringar 

görs bland de som vill praktisera eller 

vara lärling på kommunens 

arbetsplatser. 

 

Att ha en praktikant på sin arbetsplats 

är inte ett sätt att få fler händer på 

jobbet. Att ha en praktikant är att vara 

med och arbeta för att långsiktigt få 

fler medborgare i egen försörjning och 

fler med längre utbildning.  

Samordning 
För att kommunen ska lyckas med sitt 

mål att få fler att utbilda sig och få fler 

i egen försörjning är det viktigt att 

kommunen har en samordnande 

funktion för alla praktikplatser. I 

Gävle kommun är det Praktik-

samordning som har den funktionen. 

Alla våra praktikanter och lärlingar får 

sina platser via Praktiksamordning.  
 

Så här söker du praktikplats 
 Kontakta din handläggare på 

Socialtjänsten eller 

Arbetsförmedlingen. De kan 

informera dig om vilka möjligheter 

du har att få praktik inom Gävle 

kommun och dess bolag. 
 

 
 
 
 

 

Så här söker du till lärling 
mot pedagogiska yrken 
 Tillsättning av lärlingstjänster sker 

två gånger om året, i februari och i 

september.  

 Tjänsterna annonseras så håll utkik 

efter information på t ex 

gavle.se/ledigajobb och på 

platsbanken.se 
 

Så här söker du till 
traineelärling mot 
pedagogiska yrken 
 Traineelärling riktar sig till dig mellan 

20-24 år. Kontakta din handläggare 

på Arbetsförmedlingen. Där kan du 

få mer information om dina 

möjligheter att bli traineelärling. 
 

 

Adress 

Arbetsmarknadsenheten 

Praktiksamordning 

801 84 Gävle kommun 

 

Besöksadress 

Fleminggatan 30 D 

 

Verksamhetschef 

Radmila Sjöberg  

026- 17 97 73 

radmila.sjoberg@gavle.se 
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