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Tisdag 26 januari 
FÖRELÄSNINGAR 
LOKAL: Konferensrum, plan 2 
10:15 Funderar du på ett yrke inom vården? 

 Lyssna på Frösunda när de berättar om hur det är att jobba inom området 

11:00 Vuxenutbildningen Karlstad/Hammarö/Komvux 

Informerar om pågående och kommande yrkesutbildningar inom områden där det kommer behövas 
personal 

11:45 Landstinget 

Informerar om yrkena psykolog, fysioterapeut, sjuksköterska & vårdadministration, specificerat vilka 
yrken som representeras när kommer 

12:30 Landstinget 
Informerar om yrkena psykolog, fysioterapeut, sjuksköterska & vårdadministration, specificerat vilka 
yrken som representeras när kommer 

13:15 Karlstads Universitet, sjuksköterskeprogrammet  

 Informerar om utbildningen  
 

LOKAL: Konferensrum, plan 3 
10:15 Jobba inom Försvarsmakten? 
 Försvarsmakten informerar om hur det är att jobba där 

11:00 Vad gör en socialsekreterare? 
 Två socialsekreterare från Karlstads kommun berättar om yrket 

11:45 Hur jobbar en socionom? 
 Hör en socionom från Hammarö kommun berätta om sitt jobb 

12:30 Lyssna på när Arbetsförmedlingen berätta om framtidens behov på arbetsmarknaden 
och betydelsen om att ställa om sig 

13:15 Varför jobb inom vård och omsorg? 
Inspirationsföreläsning från Karlstads kommun, Vård och omsorgsförvaltningen 

 

LOKAL: Grupprum 2 plan 3 
11:00 Vad gör man på ett apotek?  

Hör en farmaceut berätta om vad man gör när man jobbar på ett Apotek 

12:30 Jobba med barn?  
En förskollärare och en specialpedagog från Karlstads kommun berättar om sina olika yrkesroller 

13:15 Lärare, ett framtidsyrke?  
Lyssna på en lärare från Lärarförbundet berätta vad yrket innebär 
 

   
I DIREKTSERVICE 
10:00 – 14:00 Vuxenutbildningen Karlstad/ Hammarö/ Komvux 

Svarar på frågor och informerar om pågående och kommande utbildningar 

10:00 – 14:00 Karlstads Universitet/Sjuksköterskeprogrammet 
Svarar på frågor och informerar om utbildningen  

10:00 – 14:00 Karlstads Universitet/Psykologprogrammet 
 Svarar på frågor och informerar om utbildningen  

10:00 – 14:00 Plushögskolan/Tandsköterskeutbildningen 
Svarar på frågor och Informerar om utbildningen  

10:00 – 14:00 YH Karlstad/Medicinsk sekreterare 
Svarar på frågor och informerar om utbildningen  

10:00 – 14:00 Lernia 
Informerar om sina utbildningar 

10:00 – 14:00 Tingvalla gymnasiet, omvårdnadsprogrammet 
 Svarar på frågor och informerar om utbildningen 

10:00 – 14:00 Försvarsmakten 
Svarar på frågor och Informerar om vad arbete inom försvarsmakten innebär 

10:00 – 14:00 Frösunda 
 Svarar på frågor om undersköterskeyrket 

10:00 – 14:00 Karlstads kommun 
Barn och ungdom-, Vård och omsorg samt Arbetsmarknad och socialförvaltningarna svara på frågor 
om yrken och framtida behov 
 
 

Reservation för ev ändringar 
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Onsdag 27 januari 
FÖRELÄSNINGAR 
LOKAL: Konferensrum, plan 2 
10:15 Montico 

 Informerar om utbildning industrirörmontage 

11:00 Vuxenutbildningen Karlstad/Hammarö/Komvux 

Informerar om pågående och kommande yrkesutbildningar inom områden där det kommer behövas 
personal 

11:45 The Paper Province 
 Informerar om pappersindustrin i Värmland samt om Teknikcollege 

12:30 Stål & Verkstad 

 Informerar om branschen och hur det ser ut framöver 

13:15 Compare  
Informerar om IT-sektorn samt kommande behov inom branschen  

 
 

 
I DIREKTSERVICE: 
10:00 – 14:00 Vuxenutbildningen Karlstad/Hammarö/Komvux 

Informerar om pågående och kommande yrkesutbildningar där det kommer behövas personal 

10:00 – 14:00 Karlstads Universitet 
 Svarar på frågor och informerar om utbildningar mot ingenjörsyrken 

10:00 – 14:00 Askås I & R 
Svarar på frågor och informerar om yrken inom elhandel & drift 

10:00 – 14:00 Lernia 
 Informerar om sina utbildningar 

10:00 – 14:00 The Paper Province 
 Information om branschen pappersindustrin 

10:00 – 14:00 Montico 
 Svarar på frågor och Informerar om utbildningen industrirörmontage 
 
 
 
 
 
   Reservation för ev ändringar 
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Torsdag 28 januari 
FÖRELÄSNINGAR 
LOKAL: Konferensrum, plan 2 
10:15 Hur jobbar en kock? 

Lyssna på Cristoffer Schyman som jobbar som kock på Almars krog berätta om sitt yrke 

11:00 Vuxenutbildningen Karlstad/Hammarö/Komvux 

Informerar om pågående och kommande yrkesutbildningar inom områden där det kommer behövas 
personal 

11:45 Montico 
 Informerar om utbildningen industrirörmontage 

12:30 Jobba i skolkök? 

 Karlstads kommun informerar om vad arbetet innebär 

13:15 Funderar du på jobb som chaufför? 
 Hör en rutinerad chaufför berätta om sitt yrke 
 

 
I DIREKTSERVICE: 
10:00 – 14:00 Vuxenutbildningen Karlstad/Hammarö/Komvux 

Informerar om pågående och kommande yrkesutbildningar där det kommer behövas personal 

10:00 – 14:00 Montico 
 Svarar på frågor och Informerar om utbildningen industrirörmontage 

10:00 – 14:00 Astar AB 
 Informerar och svarar på frågor utbildningar inom bagare/konditor, lastbilsmekaniker samt kock 

10:00 – 14:00 Education Group Karlstad 
Informerar och svarar på frågor om utbildning till underhållsmekaniker och reservdelsspecialist 

10:00 – 14:00 InfoKomp 
 Informerar och svarar på frågor om utbildning till väktare 

10:00 – 14:00 YFUV 
 Informerar och svarar på frågor angående bussförare och lastbilsförare 

10:00 – 14:00 Tords Mejeritransporter 
 Informerar och svarar på frågor inom chaufförsyrket 

10:00 – 14:00 Karlstad Godstrafik 
 Informerar och svarar på frågor inom chaufförsyrket 

10:00 – 14:00 Maltes Transporter 
 Informerar och svarar på frågor inom chaufförsyrket 

10:00 – 14:00 DHL 
 Informerar och svarar på frågor inom chaufförsyrket 

10:00 – 14:00 Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad kommun 
 Svarar på frågor om verksamheten och framtida rekryteringsbehov 
 
   Reservation för ev ändringar 

 


