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Dags för praktik?
Louise och Amanda gjorde båda sin praktik på Växjö 
kommun. Idag är båda tillsvidareanställda miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer. Här kan du läsa om deras val 
och tankar kring praktikplatser. 



Efter praktiken blev Louise erbjuden ett vikariat på 6 
månader som väntade efter examen - halvvägs in på 
vikariatet var även hon tillsvidareanställd.

Miljö- och hälsoskyddskontoret i Växjö är ett relativt 
stort kontor med många arbetsområden och inrikt-
ningar.

Amanda: Som inspektör är jobbet väldigt omväxlande. 
Jag har flera arbetsområden som berg- och torvtäk-
ter, enskilda avlopp och betongindustrier så ingen 
dag är den andra lik. Eftersom vi har så många ar-
betsområden här kan jag byta område och få erfaren-
het inom yrket.  

Just variationen är något som även Louise lyfter fram:
Louise: Du arbetar både inne och ute, får träffa nya 
personer via jobbet och varje dag ser verkligen olika 
ut. Framförallt gillar jag känslan av att jag gör något 
bra för samhället i min yrkesroll, det ger så mycket 
glädje och styrka.

Amanda: Sen måste jag också lyfta fram kollegorna 
som gör jobbet så mycket roligare! Vår trivselgrupp 
hittar ofta på roliga aktiviteter och after work.

Att praktikvalet föll på Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddskontor har flera förklaringar. 
Både Louise och Amanda är uppvuxna i Växjö vilket såklart spelade in. Amanda hade redan innan 
praktiken sommarjobbat här och skaffat sig en bild. För Louises del var Växjös avsaknad av en mil-
jöutbildning en faktor där hon ansåg att chansen till vidare jobb kunde vara större då den lokala 
konkurrensen inte fanns. Dessutom hade hon hört från flera håll att Växjö kommun var en bra ar-
betsgivare där många trivdes. 

Vad fick ni göra under er praktik?
Amanda: Jag fick chansen att följa med och prova 
på de olika områdena miljöskydd, hälsoskydd och 
livsmedel vilket skapade en bred bild av yrket. Rent 
praktiskt fick jag genomföra luftprovtagning samt 
delta i inspektioner vid lantbruk, livsmedelsverksam-
heter, enskilda avlopp och på en förskola. De lät mig 
verkligen delta och göra mycket praktiskt.

Louise: Jag fick en väldigt bred bild av vad kontoret 
arbetar med genom att delta vid inspektioner med 
de olika enheterna. Utöver det fick jag jobba med två 
egna projekt vilket var väldigt roligt - att få visa sig 
ansvarstagande och professionell. 

Jag känner att jag lärde mig mer under mina fem 
praktikveckor här än under tre års studier. Dels för 
att det praktiska ger mer insikt men också för att  
alla medarbetare var så kunniga, kompetenta och 
samarbetsvilliga.

Efter genomförd praktik på hösten tog både Amanda 
och Louise examen efterföljande vår. För Amandas del 
väntade sommarjobb på miljö- och hälsoskyddskon-
toret för andra året i rad. Efter sommaren fick hon ett 
vikariat som ledde till en tillsvidareanställning. 

Från praktik till
tillsvidare

Omväxling, variation
& utvecklingspotential



Louise: Jag har alltid fått känslan att Växjö är en trygg 
och rolig stad. Det händer mycket här med kultur och 
idrott plus att det är bra tågförbindelser om du ska ta 
emot eller besöka vänner och familj i andra delar av 
landet.  

Amanda: Något jag verkligen uppskattar med Växjö 
som stad är att naturen är så nära inpå. Det är verk-
ligen lyxigt med flera sjöar och skog inom gång- och 
cykelavstånd från stadskärnan.

Louise: Jag håller med! Gillar man träning, frilufts-
liv och vara ute i skogen eller vandra i naturreservat 
har vi fin natur nära till hands. Det finns även gott om 
trevliga och bra restauranger, roliga uteställen och en 
allmänt mysig atmosfär. Så jag tycker Växjö erbjud-
er något för alla - oavsett ålder och om du är party-  
eller mysmänniska. 

Vad har staden Växjö 
att erbjuda?

Är du likt Amanda och Louise intresserad av att praktisera hos oss?
Vi på miljö- och hälsoskyddskontoret ser ett stort värde i att ta emot praktikanter. För oss blir det ett värdefullt 
utbyte där vi kan erbjuda dig erfarenhet och förhoppningsvis en väg in i arbetslivet samtidigt som vi får ta del av 
din kompetens och nya ögon inom vårt yrke.

Vi ser gärna att du som praktikant går på en utbildning med inriktning miljövetenskap eller naturvetenskap, gärna 
i kombination med samhällsvetenskap. Det är bra om du har koll på miljöjuridik men även förvaltningsrätt, hur 
kommuner arbetar med förvaltningslagen med mera.

Men framför allt ska du vara intresserad av att få se vårt yrke och vara en del av det under en period. Vi vill också 
att du ska vara intresserad av Växjö kommun och vilja vara en del av oss. Det är mycket viktigt för oss att du är en 
person som är nyfiken, vill lära dig nya saker och har en förmåga att interagera med andra människor. Vårt yrke 
ställer höga krav på dig som individ, att du har förmågan att få med dig folk, att du har ett gott bemötande och 
ser service till enskilda och företagare som en självklarhet. Är det något du känner igen dig i får du mer än gärna 
kontakta oss med din praktikförfrågan. 

Praktiska frågor
Vi kan såklart aldrig garantera praktikplatser, men under normala omständigheter har vi möjlighet att ta emot två 
praktikanter under samma period. Vi kan ta emot två under vårterminen och två under höstterminen. Under jul 
och nyår har vi dock begränsad möjlighet att ta emot praktikanter.

Vad gäller tidsspann kan vi erbjuda praktikplats från en vecka till hel termin beroende på vad din utbildning har 
för praktikupplägg. 

Så om du har en stundande praktikperiod och tycker Växjö kommuns miljö- och hälsoskyddskontor känns som en 
spännande plats är du mer än välkommen att kontakta oss: 

Miljö- och hälsoskyddskontoret, Växjö kommun
Förvaltningschef: 

Madeleine Karlsson - madeleine.karlsson3@vaxjo.se - 0470-410 00

Enhetschef livsmedel- och hälsoskydd: 
Cecilia Lindberg - cecilia.lindberg@vaxjo.se - 0470-410 00

Enhetschef miljöskydd: 
Kaisa Sandstedt - kaisa.sandstedt@vaxjo.se - 0470-410 00




