
Sista ansökningsdag till 
Lärlingsprogrammet 18 april

ftvgavleborg.se

Vet du INTE vad
du ska bli när
du blir STOR?

Testa att jobba
inom tandvård!

Avsändare: Folktandvården Gävleborg AB Box 581 801 08 Gävle



Lärlingstiden är som längst ett år – projektanställning  
i sex månader med möjlighet till förlängning i ytterligare  
sex månader.

Behörighetskrav
För att vara kvalificerad för programmet måste du ha  
läst ett fullständigt gymnasieprogram. Du är också  
behörig om du läst upp dina betyg så att de motsvarar  
ett fullständigt gymnasieprogram. 

Hur skickar jag ansökan?
Ansöker gör du via www.ftvgavleborg.se – Jobba hos oss. 
Urvalet görs utifrån behörighet och personlig lämplighet. 
Bifoga betygsdokument som styrker din behörighet och 
skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och 
varför du vill vara lärling i Folktandvården.

Vid frågor, kontakta hrftv@regiongavleborg.se

Sista ansökningsdag är 18 april

Vi vet att det kan vara svårt att veta vilken  
karriär som är rätt. Därför erbjuder vi ett  
lärlingsprogram där du som är nyfiken kan  
prova på att jobba med tandvård. 

Tanken med Lärlingsprogrammet är att du ska få en  
bred bild av yrkesrollerna och arbetsuppgifterna inom  
tandvården. Kanske, och förhoppningsvis, tycker du  
att det verkar så roligt och intressant att du väljer  
att satsa på en utbildning inom området.

Du kommer att få arbeta på en av våra kliniker där  
du följer tandvårdspersonalen och tar del av de olika  
arbetsuppgifterna. Du kommer också att själv få  
arbeta med de uppgifter du kan utföra utan utbildning.  
Till en början under handledning, och så småningom  
mer självständigt.

I programmet ingår ett antal utbildningsdagar och  
studiebesök på någon tandvårdsutbildning.

I höst startar en ny omgång 
av Lärlingsprogrammet.

Jag känner verkligen 
att jag fått en inblick
i hur det är att jobba 
med tandvård och på 
en klinik. Samarbetet 
med kollegorna har 
varit väldigt givande 
och roligt.

AVESTA LATIF 
Lärling vid kliniken 
i Strömsbro, Gävle

”
För mer information om hanteringen av dina person- 
uppgifter går in på ftvgavleborg.se/personuppgifter.


