Ta reda på mer
om yrken och
arbetsmarknaden
i ditt län.

JOBBMÖJLIGHETER
i Blekinge län 2019

Högkonjunkturen fortsätter
men dämpas
Arbetslöshetens minskande trend bromsar in under 2019. Efter fyra starka år
skapas betydligt färre jobb men det handlar ändå om en ganska stark jobbtillväxt. Jobbmöjligheterna fortsätter att vara goda men konkurrensen blir till
exempel tuffare för dig som saknar en gymnasieutbildning.
VAR FINNS JOBBEN?
Under det närmaste året kommer det finnas nästan
åttio yrken med goda jobbmöjligheter i länet, från alla
branscher. Till exempel kommer hotell- och restaurangbranschen, förskolor och skolor, byggbranschen
samt industrin erbjuda många jobböppningar under
2019, inte minst för ungdomar.

VAD KRÄVS FÖR ATT FÅ JOBBEN?
Högkonjunkturen de senaste åren har inneburit att
jobbmöjligheterna också förbättrats för många yrken
som endast kräver gymnasieutbildning. Numera är
hälften av alla yrken med goda jobbmöjligheter sådana
som normalt kräver en gymnasial yrkesutbildning.
Men inte alla yrkesutbildningar på gymnasiet ger dig
goda jobbmöjligheter, så det är viktigt att du tänker på
arbetsmarknadsutsikterna när du gör ditt gymnasieval. Gymnasieyrken med goda jobbmöjligheter återfinns i första hand inom byggbranschen och industrin.

Överlag är det goda jobbmöjligheter för tekniska
yrken, dit även bilmekaniker och elektriker räknas.
Även restaurangbranschen ger dig goda jobbmöjligheter och behoven av undersköterskor är mycket stora på
längre sikt. Bland längre eftergymnasiala utbildningar
är det absolut flest yrkesutbildningar som ger goda
jobbmöjligheter. Mer än åtta av tio yrken som kräver
längre eftergymnasial utbildning kommer att ha goda
jobbmöjligheter 2019.
Inom handeln samt hotell- och restaurangbranschen är det många som får möjlighet att skaffa sig
en första arbetslivserfarenhet. Utan erfarenhet eller
rätt utbildning är det ofta engagemang, flexibilitet och
geografisk rörlighet som ger dig möjlighet att konkurrera om dessa jobb. De tillsätts oftast genom personliga kontakter, så även dit nätverk och egna initiativ är
viktigt för att hitta jobben.

KORT OM JOBBMÖJLIGHETER 2019
Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2018. Representanter för arbetsställen inom
näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska centralbyråns
(SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2019.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Blekinge län fördelar sig mellan olika
yrkesområden. Hälso- och sjukvården samt industrin är viktiga sektorer
på länets arbetsmarknad och utbildningssektorn står också för en större andel anställda jämfört med hela riket. Framförallt är det den privata
tjänstesektorn som är liten jämfört med de flesta andra län i Sverige.
ANDELEN ANSTÄLLDA PER YRKESOMRÅDE I BLEKINGE LÄN
Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 25%
Tillverkning, drift och underhåll 18%
Försäljning, hotell, restaurang och service 17%
Pedagogiskt arbete 10%
Ekonomi, administration, kultur och media 10%
Data, teknik och naturvetenskap 8%
Transport 5%
Bygg och anläggning 5%
Naturbruk 1%

Andelen anställda per yrkesområde 2016,
Blekinge län, 16-64 år. Chefer, militärer och
anställda där uppgift om yrke saknas ingår
inte i siffrorna. Källa: SCB.
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TILLVERKNING, DRIFT OCH UNDERHÅLL
Förra året ökade antalet anställda inom industrin för
första gången på många år och den positiva utvecklingen fortsätter 2019. Stora arbetsgivare, i både östra
och västra Blekinge, uppger dessutom att de under
många år framöver kommer att ha stora pensionsavgångar. För få utbildar sig till ett industriyrke trots
att jobbmöjligheterna ofta är goda. I länet finns det
industriutbildningar på gymnasiet i Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlskrona. Arbetsförmedlingen
erbjuder också ett antal arbetsmarknadsutbildningar
med inriktning mot industrin, ibland i samarbete med
arbetsgivare med specifika kompetensbehov.
Det finns ett flertal yrken med utbildning på gymnasienivå som möter goda framtidsutsikter. Det gäller
exempelvis underhållsmekaniker och maskinreparatörer, som är en viktig yrkesgrupp för industrin och den
största mansdominerade yrkesgruppen på Blekinges
arbetsmarknad. Särskilt goda är jobbmöjligheterna för
lackerare och industrimålare, plåtslagare, maskinställare, motorfordonsmekaniker, industrielektriker och

svetsare. Med rätt erfarenhet och teknisk kompetens
kommer dina jobbmöjligheter vara goda under lång tid
framöver. Efterfrågan på svetsare och maskinställare
beror ofta på vilken specifik kompetens som behövs
hos de större industriföretagen. Många industriföretag
visar särskilt intresse för att rekrytera just dig som är
kvinna eller har utländsk bakgrund.
Maskinoperatörer inom träindustrin, i östra
Blekinge, är det enda industriyrket som kommer att
mötas av mindre goda jobbmöjligheter. Men situationen bedöms vara både lokal, övergående och inte gälla
mer kvalificerad hantverkskompetens. Bland annat
beror situationen på ett flertal uppsägningar under
våren 2019. Montörs- och operatörsyrkena i länet
kommer överlag möta en arbetsmarknad med medelgoda jobbmöjligheter. På längre sikt finns däremot
risk för att arbetsuppgifter som inte kräver kvalificerad
hantverks- eller it-kompetens automatiseras bort eller
flyttar utomlands.

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer; lackerare och
industrimålare; maskinoperatörer (livsmedel); maskinställare (metallarbete);
svetsare; tunnplåtslagare
Medelgoda jobbmöjligheter: fin-, inrednings- och möbelsnickare;
handpaketerare; maskinoperatörer (gummi-, plast- och
pappersvaruindustri; textil, tvätt och läder); montörer (elektronik; metall-,
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gummi- och plastprodukter; träprodukter); prepresstekniker, tryckare och
bokbindare; processoperatörer (trä och papper)
Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatörer (trä)

DATA, TEKNIK OCH NATURVETENSKAP
För dig som har kvalificerad teknisk kompetens ser arbetsmarknaden överlag mycket ljus ut. Så har det varit
länge och de goda jobbmöjligheterna gäller också på
lång sikt. Inom industrin gäller det inte minst ingenjörer och i synnerhet inom elektroteknik och maskinteknik. Med rätt erfarenhet och ingenjörskompetens
bidrar du med kompetens som är viktig för länets
framtida utveckling. Förutom industrin är tekniska
konsultföretag viktiga arbetsgivare för ingenjörer,
framförallt inom bygg- och maskinteknik. Yrkeshögskolan ger många goda alternativ till olika typer av
tekniska utbildningar på högskolenivå. Oftast är dessa
utbildningar kortare men har starkare koppling till
den regionala arbetsmarknadens behov och funktion.
Arbetsförmedlingen kan erbjuda kortare arbetsmarknadsutbildningar inom it i exempelvis Växjö.
Teknisk kompetens är avgörande för Blekinges
utvecklingsmöjligheter och den kanske största potentialen finns för it-kompetens. Blekinge Tekniska Hög-

skola, BTH, är världsledande inom mjukvaruutveckling och startar hösten 2019 ett civilingenjörsprogram
inom området. I Karlskrona har det under 2000-talet
skapats ett viktigt kluster av it-företag, vilket visat sig
vara lockande när it-företag ska etablera nya arbetsplatser utanför storstadsregionerna. Under 2010-talet har det också startas upp ett antal snabbväxande
spelföretag och en apputvecklare i Karlshamn. På sina
håll råder ett akut behov av it-kompetens. Du är starkt
efterfrågad om du har rätt programmeringskunskap,
ofta Java och C++, eller kompetens för utveckling av
mobila system. Många arbetsgivare hade velat anställa
många fler och har ett ständigt pågående rekryteringsarbete, till exempel i samarbete med BTH. Det är
också vanligt att it-företag använder sig av konsulter
och utlandsrekryteringar. Ibland kan ett brinnande
teknikintresse räcka långt om arbetsgivaren ser att du
är rätt person.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare; civilingenjörer
(elektroteknik; kemi och kemiteknik; maskinteknik); ingenjörer
och tekniker (logistik och produktionsplanering); mjukvaru- och
systemutvecklare; systemanalytiker och it-arkitekter
Medelgoda jobbmöjligheter: drifttekniker (it); nätverks- och
systemtekniker; systemadministratörer; systemförvaltare; systemtestare
och testledare
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BYGG OCH ANLÄGGNING

TRANSPORT

Arbetsmarknaden för byggarbetare med yrkesbevis
har förbättrats snabbt de senaste åren och efterfrågan
ökar ytterligare i år. Jobbmöjligheterna är också goda
på längre sikt. Det beror i första hand på de senaste
årens starka befolkningstillväxt, men också på den
omfattande upprustningen av länets sjukhus samt
allmänt stora renoveringsbehov bland äldre hyreshus. Både träarbetare och installationselektriker, de
två största byggyrkena, möter mycket goda jobbmöjligheter. Andra stora byggyrken med mycket goda
jobbutsikter är VVS-montörer, byggnadsplåtslagare
och murare. Jobbmöjligheterna för målare är svagare men ändå goda. För nyutexaminerade studenter
har möjligheten att få en lärlingsplats förbättrats de
senaste åren. Som byggarbetare med yrkesbevis finns
det goda möjligheter att framgångsrikt starta upp och
expandera en egen verksamhet under 2020-talet, särskilt om du lyckas kombinera god kundservice med
hantverksskicklighet. Är du byggingenjörer är dina
jobbmöjligheter mycket goda.

Inom transportbranschen varierar verksamheterna
och jobbmöjligheterna. På längre sikt ger ökade godsmängder och ökad kollektivtrafik fler arbetstillfällen,
samtidigt som digitaliseringen kan effektivisera bort
arbetsuppgifter på såväl lager som vid själva transporten. Även högre krav på snabba och tillförlitliga
leveranser kommer vara positivt för jobbmöjligheterna. Behovet av brevbärare minskar medan långväga varuleveranser till hushåll, och den krävande
logistiken bakom dem, ökar. En annan trend är ökade
servicekrav. Det gäller till exempel lastbilsförare och
inte minst för bussförare betonas servicekompetens
numera starkt av arbetsgivarna. Tågvärd är ett annat
yrke där service är en viktig kompetens och där behoven kommer att öka med kollektivtrafiken. För både
buss- och lastbilsförare förbättras jobbmöjligheterna
om du har Yrkeskompetensbevis. Arbetsförmedlingen
erbjuder arbetsmarknadsutbildningar för båda yrkesgrupperna. För lagerarbetare och truckförare kommer
jobbmöjligheterna vara mindre goda respektive medelgoda under 2019. På längre sikt förväntas många av de
här jobben rationaliseras bort och försvinna.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare; anläggningsmaskinförare;
betongarbetare; byggnads- och ventilationsplåtslagare; civilingenjörer
(bygg och anläggning; golvläggare); ingenjörer och tekniker (bygg och

Goda jobbmöjligheter: bussförare och lastbilsförare

anläggning); kyl- och värmepumpstekniker; murare; målare; ställningsbyggare;

Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare och postterminalarbetare;

takmontörer; träarbetare och snickare; vvs-montörer

taxiförare; transportledare och transportsamordnare; truckförare; tågvärdar

Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och anläggning

och ombordansvariga
Mindre goda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal
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NATURBRUK
Jobbmöjligheterna för yrken inom naturbruk varierar
men med rätt utbildning och kompetens är dina utsikter ljusa. Under högsäsong är jobbmöjligheterna goda
och det är inte ovanligt att de anställda på ett företag
tiodubblas under några hektiska sommarmånader, till
exempel för bärplockning. Arbetsgivare uppger dock
att intresset för att arbeta under högsäsongen är lågt
och att man tvingas anställa arbetskraft från utlandet. Frukt- och grönsaksodling är en verksamhet som
visat en relativt god utveckling inom jordbruket i både
Blekinge och nationellt. Den torra sommaren 2018 har
drabbat många verksamheter inom naturbruket men
skogsbruket präglas av optimism. För att vara attraktiv
inom det största yrket, djuruppfödare/djurskötare,
krävs det utöver erfarenhet och utbildning att du har
en förmåga att vara självgående och har körkort. Inom
skogsindustrin är skogsmaskinsförare det största
yrket. Där är det viktigt att kunna köra och reparera
maskiner liksom att du kan arbeta självständigt och
vara flexibel med arbetstider. Har du dessa förmågor
är dina jobbmöjligheter mycket goda och det gäller i
viss utsträckning också maskinförare inom lantbruk.
Arbetsförmedlingen erbjuder en arbetsmarknadsutbildning till maskinförare.

EKONOMI, ADMINISTRATION, KULTUR
OCH MEDIA
Inom det här området finns endast ett par yrken med
goda jobbmöjligheter, erfarna jurister samt medicinska sekreterare. Det är fortsatt goda jobbmöjligheter
för medicinska sekreterare trots att det numera finns
en populär utbildning i Ronneby som utexaminerat
sina första studenter. Behoven från i första hand
sjukhusen förväntas innebära att det även framöver
kommer finnas goda möjligheter att få ett jobb direkt
efter examen. Som utbildad tolk har du goda jobbmöjligheter inom vissa språk, i första hand dari och
tigrinja.
En trend är att enklare administrativa uppgifter
rationaliseras bort i det alltmer datoriserade arbetslivet, vilket framförallt drabbar olika typer av assistenter och administratörer. Hr-specialister, redovisningsekonomer samt utredare och handläggare är
några av få yrken utan goda jobbmöjligheter trots att
de kräver en längre eftergymnasial utbildning.
I rapporten ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2018
Kultur Media” kan du läsa mer om kulturbranschen.
Goda jobbmöjligheter: jurister; medicinska sekreterare och
vårdadministratörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: försäkringssäljare och försäkringsrådgivare;

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner
Medelgoda jobbmöjligheter: trädgårdsanläggare
Medelgoda jobbmöjligheter: skogsarbetare

kontorsreceptionister; personal- och hr-specialister; redovisningsekonomer;
skadereglerare och värderare; telefonister; tolkar; utredare och handläggare
Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter; kontorsassistenter och
sekreterare; löne- och personaladministratörer; skolassistenter.
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PEDAGOGISKT ARBETE
Jobbmöjligheterna för utbildade pedagoger fortsätter
att vara mycket goda. De senaste åren har förskolor
och skolor expanderat snabbt och jobbmöjligheterna
är goda för nästan alla yrkesgrupper inom verksamheten.
För samtliga lärare inom för-, grund- och gymnasieskolan är utsikterna ljusa, nästan oavsett inriktning.
I stor utsträckning beror det på att intresset för att
utbilda sig till lärare varit för lågt under en längre tid.
Förutom lärarlegitimationen har det gjorts flera andra
satsningar för att höja läraryrkets lön och status. Även
utifrån det perspektivet framstår läraryrket som ett
framtidsyrke och behoven kommer vara stora också
under 2020-talet.
Du som påbörjar en utbildning till för- eller grundskollärare under de närmaste åren kan förvänta dig en
mycket bra arbetsmarknad efter examen. Det gäller
inte minst ämneslärare till högstadiet, som förutom att
de kommer att behövas för att möta växande elevkullar är behöriga att undervisa i svenska för invandrare

(SFI). Inom den kommunala vuxenutbildningen är
behovet av SFI-lärare stort och även lärare med ämneskompetensen Svenska som andraspråk kan vara
behöriga. Växande skolverksamhet kommer också
kräva ökat stöd till pedagogerna i form av exempelvis
elevassistenter, skolvärdar och studiehandledare på
modersmålet. Dessa yrkesgrupper blir allt viktigare för
att klara skolornas expansion och du kan utbilda dig
till elevassistent i länets västra kommuner.
Trots att elevkullarna inom gymnasieskolan varit
rekordsmå har jobbmöjligheterna förblivit goda för
gymnasielärare. Särskilt gäller det om du har ämneskompetens i matematik eller naturvetenskap eller om
du är yrkeslärare. Nu har gymnasiekullarna börjat
växa igen och framtidsutsikterna för att utbilda sig till
gymnasielärare, oavsett inriktning, är mycket goda.
Speciallärare och specialpedagoger är vidareutbildade
lärare och en mindre men viktig yrkesgrupp för skolans utveckling. För dem väntas stora pensionsavgångar och redan nu är jobbmöjligheterna mycket goda.

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger; förskollärare; grundskollärare;
gymnasielärare; lärare i yrkesämnen; speciallärare och specialpedagoger;
studie- och yrkesvägledare; universitets- och högskollärare
Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, SOCIALT ARBETE
Jobbmöjligheterna är goda om du har en eftergymnasial utbildning inom vård- och omsorg. Särskilt gäller
det arbetsterapeuter, barnmorskor, fysioterapeuter,
läkare, psykologer, receptarier, sjuksköterskor och
tandläkare. I länet finns många populära eftergymnasiala utbildningar och efterfrågan på hälso- och
sjukvårdspersonal väntas öka mycket under 2020-talet. I början av 2018 examinerades den första kullen
tandsköterskor från yrkeshögskoleutbildningen i
Karlskrona och nästan alla har gått direkt till jobb.
Efterfrågan på tandsköterskor har därefter dämpats på
grund av svårigheter att rekrytera tillräckligt många
tandläkare. Men i grunden finns ett behov av att också
anställa tandsköterskor och stora pensionsavgångar är
att vänta.
Inom vård- och omsorgssektorn är undersköterska
ett både stort och viktigt yrke. Körkort är ofta nödvändigt för att konkurrera om de kommunala jobben,
som framförallt finns inom vård och omsorg av äldre
respektive funktionsnedsatta. Jobbmöjligheterna för
undersköterskor har förbättrats och behoven kommer

att växa mycket inom äldrevården framöver. Många
undersköterskor arbetar också på sjukhus och vårdcentraler. Inom socialtjänsten finns goda jobbmöjligheter för socialsekreterare och i synnerhet om du har
erfarenhet av familjeutredningar. Som socionom kan
du också arbeta med ekonomiskt bistånd eller som
kurator inom skolan eller vården.
Personliga assistenter är en stor yrkesgrupp som är
kopplad till många olika typer av krav och behov bland
vårdtagarna. Med rätt kombination av personlighet,
erfarenhet, utbildning och kompetens kan dina jobbmöjligheter vara goda. Barnskötare har tidigare mött
hård konkurrens om jobben men en ökad efterfrågan
gör att jobbmöjligheterna nu är medelgoda. Du kan
utbilda dig till barnskötare i länets västra kommuner.

Goda jobbmöjligheter: apotekare; arbetsterapeuter; barnmorskor;

Medelgoda jobbmöjligheter: barnskötare; fritidsledare; personliga

socialpedagoger; biomedicinska analytiker; biståndsbedömare;

assistenter; undersköterskor (vårdavdelning och mottagning); vårdare

fysioterapeuter (sjukgymnaster); kuratorer; läkare; psykologer;

och boendestödjare

receptarier; sjuksköterskor (grundutbildade och specialister); skötare;

Mindre goda jobbmöjligheter: vårdbiträden

socialsekreterare; tandhygienister; tandläkare; tandsköterskor;
undersköterskor (äldrevård); veterinärer
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FÖRSÄLJNING, HOTELL, RESTAURANG
OCH SERVICE
Företagssäljare och kockar är viktiga yrken för Blekinges näringslivsutveckling, med goda jobbmöjligheter. Utbildningen av kockar behövs för att tillväxten
inom hotell- och restaurangbranschen ska kunna fortsätta. Arbetsförmedlingen i Ronneby erbjuder kortare
arbetsmarknadsutbildningar mot hotell- och restaurangbranschen. Är du kock med några års erfarenhet
är dina jobbmöjligheter mycket goda. För företagssäljare varierar jobbmöjligheterna. Men arbetsmarknaden är oftast mycket god om du har en kombination
av säljkompetens och kvalificerad produktkunskap, till
exempel från industrin.
Telefonförsäljare, kundtjänstpersonal och soldat
är yrken som finns i östra Blekinge och ger dig medelgoda eller goda jobbmöjligheter utan högre krav på
utbildning eller erfarenhet. Telefonförsäljning kan
vara krävande men ger dig chansen till jobb- och
säljerfarenhet, som är viktigt om du vill arbeta som
företagssäljare.
Goda jobbmöjligheter: bartendrar; fastighetsmäklare; frisörer;

resesäljare och trafikassistenter; restaurang- och köksbiträden; städare;

företagssäljare; inköpare och upphandlare; kockar och kallskänkor;

säkerhetsinspektörer; telefonförsäljare; väktare och ordningsvakter.

kriminalvårdare; servitörer; soldater

Mindre goda jobbmöjligheter: bensinstationspersonal; butikssäljare

Medelgoda jobbmöjligheter: apotekstekniker; banktjänstemän;

(dagligvaror och fackhandel); kassapersonal.

brandmän; hotellreceptionister; kafébiträden; kundtjänstpersonal;
pizzabagare; poliser; renhållnings- och återvinningsarbetare;
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Hotell- och restaurangbranschen, städbranschen
och detaljhandeln är verksamheter som erbjuder
många ”ingångsjobb”. Som säljare inom detaljhandeln möter du hård konkurrens och avslutad gymnasieutbildning är ofta ett grundkrav. Det handlar om
stora yrkesgrupper och inom fackhandeln kan dina
jobbmöjligheter vara bättre om du besitter efterfrågad
fackkunskap. Restaurang- och köksbiträden är ytterligare en stor yrkesgrupp som ger många en första
möjlighet till arbete, och de senaste åren har jobbmöjligheterna förbättrats. Även servitörsyrket kan ge dig
ett jobb med lägre kvalifikationskrav. Men kvalificerade servitörsjobb kräver både erfarenhet och utbildning
och om du uppfyller de kraven är jobbutsikterna ljusa.
Efter flera år med små kullar på gymnasiets frisörutbildningar har du som frisör numera goda jobbmöjligheter.

Vilket yrke väljer du?
På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Hitta yrken hittar du yrkesbeskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i

”Det ger så mycket att få vara
med i barnens utveckling.”
Simon Melin, förskollärare

olika yrken. Det finns också fler än 160 korta yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke.
www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/
Hitta-yrken

”Jag skulle nästan vilja hävda
att elektriker är den ultimata
hantverkaren”
Linda Johansson, installationselektriker

Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för närmare 200 yrken. Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett och fem års sikt för de yrken
som intresserar dig.

Det finns prognoser för hela landet och på regional
nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa
framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen
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Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens
eller vidareutbilda dig.
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att
förbättra dina chanser att få ett arbete.

Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken
kan därför ge en god vägledning inför framtida
yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt
veta hur jobbmöjligheterna ser ut i framtiden.

Med hjälp av oss får du reda på var jobben
finns i hela landet.

På arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/
Valj-yrke/Hitta-yrken kan du ta reda på mer.

Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen
på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.

Här finns filmer och artiklar som beskriver olika
yrken.

Yrkeskompassen informerar dig om
möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till
fem års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på
väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb.

Du har också möjlighet att få vägledning i ditt
arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en
arbetsförmedlare eller kontakta din lokala
arbetsförmedling.

För den som ska välja utbildning eller yrke är
det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt
att ta hänsyn till jobbmöjligheterna.

Arbetsförmedlingens informationsmaterial
kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.

www.arbetsformedlingen.se
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Så förbättrar du dina
möjligheter att få jobb…

