Jobb för dig som vill göra skillnad– transkribering
Berättare: Är du bra på att motivera andra, att få dem att tänka efter och kanske till och med tänka
om?
Veronika, sjuksköterska: Jag försöker verkligen att motivera och inspirera till en positiv förändring.
För att de ska klara av tiden här på anstalten så bra som möjligt och att de ska få det bättre när de
kommer ut.
Berättare: För att lyckas med vårt uppdrag behöver vi medarbetare med många olika kompetenser
och yrken. Kockar, lärare, jurister, sjuksköterskor. Hos oss finns det fler än 70 olika yrkesroller runt
om i Sverige.
Tommy, produktionsledare: Vi försöker visa på hur en arbetsplats ute i samhället fungerar. Det gäller
att passa tider. Vi pratar mycket om arbetsmiljö, vi pratar säkerhet.
Victoria, Lärare: Många vill fortsätta studera när de kommer ut. Och att det inte är försent, det är
aldrig försent.
Berättare: Oavsett vilket jobb vi har, så delar vi samma värderingar. Att människor kan förändras.
Marita, Kriminalvårdare nationella transportenheten: Jag tycker att det är viktigt med samtal och att
vara ett stöd in i deras förändring som de är på väg till.
Berättare: Hos oss finns stora möjligheter att utvecklas och vi erbjuder många olika utbildningar.
Bland annat får alla nyanställda genomgå en kriminalvårdsutbildning. Hur lång den är beror på vilken
yrkesroll du kommer att ha, men du har alltid lön under utbildningen.
Patrik, Kriminalvårdare: Man utvecklas jättemycket och man ser sidor av sig själv som man inte
trodde fanns.
Christian, Kriminalvårdare: Du får träffa otroligt många roliga arbetskamrater med olika bakgrund
och ålder. Från 20 till 65 år, som vägrar sluta jobba för att de tycker det är så kul.
Berättare: Är du nyfiken på att utbilda dig till kriminalvårdare? Eller är du sjuksköterska, psykolog
eller lärare och vill byta jobb? Vi behöver dig.
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