
 

 
 

Om Linköpings kommun 
Linköpings kommun är Sveriges femte största kommun med mellan 8000-9000 

anställda. Kommunen består av sju förvaltningar där den största är utbildnings- 

och arbetsmarknadsförvaltningen med närmare 6000 anställda. 

Om satsningen och arbetsplatserna 

Jobb för unga är en satsning från regeringens sida och omfattar ungdomar som 

har avslutat sina gymnasiestudier under våren 2020 och ungdomar som deltar i 

insatser inom det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är underlätta för dessa 

grupper att komma ut på arbetsmarknaden.  

Tjänsterna innebär en anställning på Arbetsmarknadscentrum som tillhör 

Utbildnings- och Arbetsmarknadsförvaltningen. De fysiska arbetsplatserna 

finns dels på kultur- och fritidsförvaltningen och dels på Leanlink. Tjänsterna 

gäller anställning som längst tom 201231. 

Arbetsbeskrivning 

Ungdomsambassadör 

Som ambassadör har du i uppdrag att med handledning och coachning av 

fritidsledare/samordnare eller kulturarbetare se till att unga/unga vuxna och 

vuxna får en meningsfull fritid med speciell inriktning på flickor/kvinnor. I 

uppdraget ingår att: 

 Marknadsföra verksamhet 

 Möta målgruppen 

 Undersöka intressen och behov hos målgruppen 

 Vara delaktig i att planera/genomföra och utvärdera aktiviteter i 

verksamheten 

I tjänsterna som är på heltid ingår kvälls- och helgtjänstgöring och du som 

söker behöver vara minst 18 eller 20 år gammal. 

Servicebiträde 

Uppdraget kan dels innebära arbete på vårdboende med arbetsuppgifter som 

t.ex. förberedning av mat, bakning, dukning, diskning och städning. Det kan 

också vara att tvätta personalens arbetskläder och hyresgästernas tvätt, att gå 

promenader med hyresgästerna eller att följa med till vårdinrättning och 

liknande uppgifter.  



Uppdraget kan även innebära hemtjänst med arbetsuppgifter som t.ex. att köra 

ut matkorg till kunder, hämta medicin på apotek eller att göra inköp till kunder. 

Det kan också innebära städning i kunds hem, städning av kontor, kunders tvätt 

eller tvätt av personalkläder samt följa med kund till exempelvis 

vårdinrättning.  

Tjänsterna gäller arbete heltid, enbart dagtid. Du som söker behöver vara minst 

18 år. 

Kvalifikationer 
Vi söker dig som är intresserad av att jobba med människor. 

 Du är strukturerad samt har en god samarbets- och initiativförmåga. 

 Du har lätt för att kommunicera och att bygga relationer. 

 Du ska kunna ta egna initiativ, fatta snabba beslut och vara flexibel. 

 Vara självgående och utåtriktad 

 I tjänsten som servicebiträde är det även önskvärt att du har gått vård- och 

omsorgsutbildning. 

I samband med ansökan råder vi dig att söka utdrag ut belastningsregistret. För 

att vara aktuell för en tjänst får du inte ha några anmärkningar i utdraget. 

För ungdomsambassadör: https://polisen.se/tjanster-

tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ 

För servicebiträde: https://polisen.se/tjanster-

tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/ 

Om du är intresserad av en tjänst söker du via länken här senast 200923: 

https://feriebas.se/linkoping/?ansokan=1ad5be0d 

När ansökningstiden har gått ut kommer vi kalla intressanta kandidater på 

intervju. De som erbjuds tjänster startar så snart som möjligt. 

Om du har frågor om tjänsterna kontakta Robert Brandt tfn: 013-208860 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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