
 

Teckenspråkstolkar till Tolkcentralen i Örebro 

Tolkcentralen för teckenspråk i Örebro är en av Sveriges största. Vi erbjuder tolkservice till 

invånare i Region Örebro län samt till andra uppdragsgivare. Våra brukare är döva, 

hörselskadade, personer med dövblindhet och vuxendöva. Vi erbjuder även taltjänst till 

användare som har tal-, röst- eller språksvårigheter. Vid Örebro tolkcentral finns cirka 65 

personer anställda. 

Vi arbetar enligt Region Örebro läns vision och värdegrund, Kammarkollegiets God Tolksed 

samt har egna etiska riktlinjer som komplement. Detta innebär bl a att vi har tystnadsplikt 

och att vi är opartiska i alla tolksituationer.  

Vi erbjuder Dig en mycket trevlig arbetsplats med många kollegor. Det finns stora 

möjligheter för Dig till utveckling, både proffessionellt och personligt. Vi har  

utvecklingsledare anställda vid verksamheten för att skapa bra förutsättningar för din 

yrkesutveckling.  Det finns även möjlighet till handledning när du arbetar hos oss. Vi jobbar 

nära Regionhälsan där man har möjlighet att både få råd och behandling om så krävs. 

Region Örebro län är ansluten till Friskårdschecken, vi har egna hälsoinspitatörer som 

anordnar diverse aktiviteter inom hälsoområdet. 

Anställningsform: Tillsvidareanställning samt vikariatsanställning, heltid, eller deltid. Vi 

tillämpar schemalagd arbetstid. Beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten. Du kommer att 

arbeta schemalagd arbetstid med möjlighet att påverka dina arbetstider. 

Beredskapstjänstgöring ingår i anställningen 

Tillträde:  Enligt överenskommelse. 

Kvalifikationer: Du ska ha av TÖI godkänd teckenspråk/dövblindtolkutbildning. Meriterande 

är att du har några års erfarenhet av att arbeta som teckenspråkstolk, gärna erfarenhet av 

bildtelefoni och utbildningstolkning samt genomförd och godkänd auktorisation. 

Upplysningar: 

Enhetschef Ulla Lindström:  019-602 45 26, 0736-99 10 50 

Enhetschef Anki Johansson:  019-602 76 77, 0736-99 10 90 

Enhetschef Anders Johansson : 019-602 45 21, 0736-99 10 71 

Fackliga företrädare: Vision, Annica Vallberg, 019-6024500, 0736-991014 

Hemsida: www.regionorebrolan.se/tolkcentralen 

Ansökan ska innehålla fullständigt CV med meritförteckning, personligt brev samt 

adressuppgifter. Intyg, betyg och examensbevis m.m. ska lämnas vid en ev. intervju. 

Välkommen med din ansökan till;     

Tolkcentralen, Nikolaig 3, 70210 Örebro. 

 

http://www.regionorebrolan.se/tolkcentralen

