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Inbjudan till pressträff den 13 juni 

Så blir arbetsmarknaden i Norrbotten 2018-2019 
Vad kommer att hända med arbetsmarknaden i Norrbotten under det 
kommande året? Och var finns jobben i den närmaste framtiden? 

Arbetsförmedlingen presenterar den 13 juni sina arbetsmarknadsprognoser för 

Norrbotten och gruvnäringen. De bygger på intervjuer med ett stort antal privata och 

offentliga arbetsgivare i Norrbotten och övriga Sverige.  

Dessutom medverkar transportföretaget BDX, som ger sin syn på arbetskraftsbehov 

och kompetensförsörjning och om företagets engagemang för att få ut nyanlända på 

arbetsmarknaden. 

Under presentationen får vi svar på bland annat följande frågor: 

 Hur ser Norrbottens arbetsgivare på framtiden? 

 Hur förändras sysselsättningen, arbetskraften och arbetslösheten? 

 Vilka är bristyrkena det närmaste året? 

 Vad kan Arbetsförmedlingen göra? 

 Vilka är BDX stora utmaningar i framtiden? 

 Hur arbetar BDX för att få nyanlända ut på arbetsmarknaden? 

Medverkande: Daniel Nilsson, arbetsförmedlingschef i Luleå Boden  

Timo Mulk-Pesonen, arbetsmarknadsanalytiker vid Arbetsförmedlingen  

Anna Jonsson, HR-chef, BDX Företagen i Luleå 

Tid: Onsdagen den 13 juni klockan 10 

Plats: BDX kontor på Kronan i Luleå (se karta och vägbeskrivning på nästa sida) 

 

Välkommen! 

 
 
Presskontakt:  Peter Lundberg, press- och informationsansvarig,  010-488 55 78 
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Vägbeskrivning: Kör efter Kronbacksvägen till Kronan-rondellen och kör in på 
Kronan-området (följ den blå linjen). Följ den grå betongavdelaren som finns på höger 
sida.  
Ta höger direkt när betongavdelaren tar slut, och kör mot rondellen. Du är nu inne på 
ett bygg-område.  
Kör rakt fram i rondellen och följ staketet som finns på vänster sida. Du ser nu Studio 
Kronan till vänster och BDX baracker.  
Fortsätt framåt, kör förbi BDX baracker och där staketet tar slut tar du vänster direkt. 
Där finns parkering. Gå upp till baracken på den sida som är vänd mot Studio Kronan 
och gå in första dörren. Välkommen! 
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