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Jobbmöjligheter i Västerbottens län 2018 

Yrkena som ökar chanserna att få jobb 
Behovet är stort av arbetskraft på länets arbetsmarknad och det finns 
rekordmånga lediga jobb att söka. Men många arbetsgivare som vill 
anställa har svårt att hitta personal med rätt kompetens. Lättast är det 
att få jobb inom data, teknik, vård och omsorg, utbildning samt bygg och 
anläggning. 

I dag presenterar Arbetsförmedlingen den regionala yrkesprognosen ”Jobbmöjligheter” 
som ger en snabb överblick över jobbutsikterna för olika yrken i Västerbotten  
2018. För den som söker arbete eller har planer på att utbilda sig kan Jobbmöjligheter 
vara en bra vägledning. Materialet är också bra för arbetsförmedlare, studie- och 
yrkesvägledare och personer som planerar att byta yrke. 

Utbildning ökar chanserna 
Arbetsuppgifter som inte kräver någon utbildning eller erfarenhet blir allt färre. De 
flesta arbetsgivare kräver ett slutbetyg från gymnasiet. Körkort, goda kunskaper i 
svenska och servicekänsla är andra meriter som kan öka möjligheterna att få ett jobb. 

– Med en yrkesutbildning från gymnasiet eller en högskoleutbildning inom bland annat 
data, teknik, vård och omsorg, utbildning eller bygg och anläggning är det lätt att hitta 
ett jobb i Västerbotten. Det här är yrkesområden där det kommer att finnas bra 
jobbmöjligheter i flera år framöver, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeå 
och talesperson för Västerbotten.  

Exempel på yrken med störst jobbmöjligheter i Västerbotten 

• Bilmekaniker 
• Bussförare 
• Förskollärare 
• Grundskollärare 
• Gymnasielärare 
• Ingenjörer 
• Kockar 
• Läkare 
• Medicinska sekreterare 
• Mjukvaru- och systemutvecklare 
• Poliser 
• Psykologer 
• Sjuksköterskor 
• Tandhygienister 
• Träarbetare/snickare 
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• Underhållsmekaniker/maskinreparatörer 
• Undersköterskor 
• Vvs-montörer 

 

Exempel på yrken med sämre jobbmöjligheter i Västerbotten 

• Fastighetsskötare 
• Fordonsmontörer 
• Försäljare (dagligvaror och fackhandel) 
• Informatörer/kommunikatörer 
• Kontorsassistenter och receptionister 
• Lager- och terminalarbetare 
• Personal- och hr-specialister 
• Truckförare 
• Vaktmästare 
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