
FÖRSVARSMAKTENS CIVILA UPPGIFTER

”Det har varit en glädje 
att märka att man inom 
försvarsmakten satsar 
på frågor som har att 
göra med miljöskydd.” 

miljöjurist
Försvarsmaktens  
logistikverk,
Tammerfors

Led in din karriär på nya spår 
– sök till försvarsmakten

Bekanta dig med försvarsmaktens civila uppgifter  
och de anställdas karriärberättelser på adressen 

puolustusvoimat.fi/rekry

Du kan söka till uppgifter inom försvarsmakten  
på adressen valtiolle.fi

Lediga praktik- och examensarbetsplatser meddelar vi till 
högskolornas karriär- och rekryteringstjänster.

youtube.com/puolustusvoimat

twitter.com/puolustusvoimat

facebook.com/puolustus

linkedin.com/company/finnish-defence-forces

BLAND DE FRÄMSTA 
INOM SITT OMRÅDE

forsvarsmakten.fi



ICT-expert
Försvarsmaktens  
servicecenter,
Joensuu

”Jag upplever att  
vi har en avspänd 
atmosfär på jobbet  
och att arbetet löper 
smidigt med alla 
yrkesgrupper.”

Arbetet ger mycket 
spelrum som man kan 
tillämpa på ett bra 
sätt i forsknings- och 
utvecklingsarbetet.”

överläkare
Centret för  
militärmedicin, 
Helsingfors

Mångsidiga arbetsuppgifter  
i hela Finland
Av försvarsmaktens ungefär 12 000 anställda är 4 000 civila. 
De är sakkunniga inom informationsteknologi, logistik, teknik, 
ekonomi- och personalförvaltning, hälsovård, kommunikation 
samt andra områden. Drygt en tredjedel av dem har avlagt hög-
skoleexamen.

Civilpersonerna arbetar i krävande uppgifter i försvarsmaktens 
olika enheter runt om i Finland. De har olika utbildningsbak-
grund och ungefär hälften av dem är kvinnor. För civila uppgifter 
krävs inte att du har gjort militärtjänst eller frivillig militärtjänst 
för kvinnor.

Till försvarsmakten rekryteras personal som regel till anställnings-
förhållanden som gäller tills vidare. För oss är en kunnig och 
kompetent personal som mår bra en viktig resurs. Vi uppmunt-
rar våra anställda att utveckla sin egen kompetens och vi satsar 
på kontinuerlig utbildning. Tack vare systematisk personalpla-
nering, uppgiftsrotation och efterträdarplanering är det möjligt 
att utveckla det egna kunnandet och den egna kompetensen i 
olika uppgifter.

Arbete i en trivsam arbetsmiljö
Undersökningar visar att det råder ett bra arbetsklimat och en li-
ten omsättning inom försvarsmakten. Våra arbetsplatser är kon-
kurrenskraftiga och våra anställda är nöjda framför allt med sina 
arbetsuppgifter, arbetsklimatet och sin närmaste förman. Vi ut-
vecklar hela tiden lednings- och förmansarbetet. I flera arbets-
uppgifter använder vi modern teknologi som utvecklas. Hos oss 
har man goda möjligheter att förena arbete med det övriga livet. 

Vi erbjuder våra anställda omfattande tjänster inom arbetshälso-
vården, flexibla arbetstider och aktiv verksamhet när det gäller 
att må bra på jobbet. Inom försvarsmakten finns det också ut-
märkta motions- och hobbymöjligheter. Hos oss betalas lön en-
ligt uppgifternas kravnivå och arbetsprestationer. 

Inom försvarsmakten är varje arbetsinsats viktig. En trovärdig för-
svarsförmåga förutsätter en kunnig och kapabel militär och civil 
personal. Alla våra kunniga personer utför arbete som värdesätts 
i det finländska samhället.


