
Jobbmöjligheter Västra Götalands län 2019

Hetaste yrkena i Västra Götaland
I Västra Götalands län skapas det många nya jobb under året. Arbetsmarknaden är hetast inom bygg och anläggning, teknik, data och it,
pedagogiska yrken samt hälso- och sjukvård.  

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar på en fortsatt stark arbetsmarknad i Västra Götalands och i år väntas 11 500 nya jobb i länet. Idag
publicerar Arbetsförmedlingen den länsvis nedbrutna rapporten Jobbmöjligheter med färsk information om yrken med bäst chans till jobb i
länet under 2019.

– Under 2010-talet har det redan skapats fler jobb än någonsin tidigare under ett enskilt årtionde. En stor efterfrågan på kompetens bidrar till
goda jobbmöjligheter i fler än tre av fyra yrken i Västra Götalands län som Arbetsförmedlingen gör bedömning på, säger Sandra Offesson,
analytiker på myndigheten.

Många branscher har länge haft svårt att rekrytera arbetskraft och därmed finns god möjligheter även för nya på arbetsmarknaden att snabbt
komma in i arbetslivet. Här har högskoleutbildade, men även de med yrkesutbildning extra goda jobbmöjligheter.

– En gymnasial utbildning är ofta ett grundkrav för att få ett jobb och det kommer att vara centralt även i framtiden. Det är därför viktigt att
slutföra sina gymnasiala studier, säger Sandra Offesson.  Att gå klart gymnasiet är mer betydelsefullt än valet av program. Efter en
gymnasieutbildning finns det bra möjligheter att få en anställning i många olika yrkesområden; till exempel inom hotell, restaurang, bygg, vård
och industri.

Urval av yrken med goda jobbmöjligheter direkt efter en yrkesutbildning

- Anläggningsarbetare

- Betongarbetare

- Industrielektriker

- Kockar och kallskänkor

- Medicinsk sekreterare

- Motorfordonsmekaniker

- Murare

- Målare

- Undersköterskor

- VVS-montörer
 

Urval av yrken med goda jobbmöjligheter direkt efter universitet/högskola:

- Barnmorskor

- Civilingenjörsyrken och ingenjörsyrken (inom bygg och anläggning, maskinteknik, elektroteknik samt logistik och produktion)

- Fysioterapeuter

- Förskollärare

- Grundutbildade sjuksköterskor

- Lärare i yrkesämnen

- Mjukvaru- och systemutvecklare

- Socialsekreterare

- Systemförvaltare

- Tandläkare

Arbetsförmedlingens jobbsökartips:

• Våga ta kontakt – många arbetsgivare behöver anställa. Berätta vem du är, vad du kan bidra med och varför du är intresserad av att jobb
hos just dem.

• Innan du tar kontakt: Läs på om arbetsgivaren, till exempel på deras hemsida, i artiklar och på sociala medier.

• Är du osäker på vad du vill? Få inspiration om olika yrken och se var det är lätt att få jobb på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen



• Om du ska söka jobb spontant: Fokusera främst på mindre arbetsgivare och vänd dig till chefen inom det område där du söker jobb.

• Om du vill prova på en ny bransch: Fundera över hur du kan använda dina tidigare kunskaper och egenskaper på ett nytt sätt.

• Delta i Arbetsförmedlingens webbinarier t.ex.

14 februari Webbinar - Karriärvägledning, del 1

19 februari Webbinar – Anställningsintervjun  

20 februari Webbinar – 10 bra tips för att fixa ett jobb  

• Få inspiration i Arbetsförmedlingens jobbpodd t.ex. avsnitten om

Ansökningshandlingar

Få koll på kompetensorden i annonsen

Du kan göra vad du vill bara du bestämmer dig

För kommentarer: Sandra Offesson, analytiker, 010-486 39 78

Presskontakt: Hans G. Larsson, pressekreterare, 010-486 05 46

 

 

 

Vi hjälper arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra.
Pressjour: 010-486 10 00, press@arbetsformedlingen.se

www.arbetsformedlingen.se


