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Jobbmöjligheter 2014-2015 
 

Här finns jobben i Kronobergs län 
Företagen i Kronobergs län har en positiv framtidstro och många 
kommer att behöva anställa personal det närmaste året. Det visar 
Arbetsförmedlingens analys av olika branscher och deras behov av 
arbetskraft. 
 
Goda möjligheter till jobb finns inom branscherna Hälso- och sjukvård, Data/IT, 
Utbildning och Bygg- och anläggning. Inom många yrken blir det samtidigt hård 
konkurrens om jobben. Det gäller framförallt yrken med lägre utbildningskrav. 
 

- Vi märker en tydlig ökning av antalet nyanmälda jobb. Under perioden 
januari-juli anmäldes 8 771 platser till Arbetsförmedlingen i Kronobergs län, 
att jämföra med 6 843 under motsvarande period 2013. Det motsvarar en 
ökning med drygt 28 procent, säger Peter Andersson, arbetsförmedlingschef i 
Växjö. 
 

Hela rapporten ”Jobbmöjligheter i Kronobergs län 2014-2015” finns bifogad. 
 
Yrken med goda jobbmöjligheter i Kronobergs län är bland annat: 

 Byggnadsplåtslagare 

 CNC-operatörer 

 Bilmekaniker 

 Maskinoperatörer 

 Civilingenjörer 

 Drifttekniker, IT 

 IT-arkitekter 

 Mjukvaru- och systemutvecklare 

 Jurister 

 Löne- och personalassistenter 

 Betongarbetare 

 Golvläggare 

 Målare 

 VVS-montörer 

 Förskollärare 

 Specialpedagoger 

 Barnmorskor 

 Psykologer 

 Sjuksköterskor 

 Kockar 

 
Yrken med sämre jobbmöjligheter i Kronobergs län är bland annat: 

 Vaktmästare 

 Bibliotekarier 

 Administratörer och 

sekreterare 

 Informatörer 
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 Bussförare 

 Lagerarbetare 

 Taxiförare 

 Truckförare 

 Barnskötare 

 Elevassistenter 

 Vårdbiträden 

 Bilförsäljare 

 Frisörer 

 Receptionister 

 Servitörer 

 Städare 

 Parkarbetare 

 
 
Fotnot: ”Jobbmöjligheter 2014-2015” ges ut i följande län: 
Kronoberg, Jämtland, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västernorrland, 
Västmanland, Örebro och Östergötland.  
 
Yrkesprognoserna görs länsvis. Det finns inga prognoser på kommunnivå. 
 

 


