
Stor chans till jobb inom många yrken i höst
Civilingenjörer, elektriker, fordonsförare, fordonsreparatörer, förskollärare, kockar och lärare är allra hetast på
arbetsmarknaden i Hallands län i höst. Det är stora chanser till jobb inom tre av fyra yrken.

Det är fortsatt högtryck på svensk arbetsmarknad i höst. Arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor har svårt att få tag i personal. Det
innebär extra goda chanser att få jobb inom tre av fyra yrken.

Arbetsförmedlingen har nu uppdaterat sina länsprognoser för nära 200 yrken. Prognoserna visar vilka yrken som är hetast på
arbetsmarknaden i olika län just nu och dessa prognoser gäller fram till i vår.

På listan över de yrken som har bäst chanser till jobb i Hallands län finns civilingenjörsyrken, elektriker, fordonsförare, fordonsreparatörer,
förskollärare, kockar, lärare, specialistsjuksköterskor, VVS-montörer, men också yrken inom bygg och anläggning.

– Så här stor upplevd brist på arbetskraft har vi inte sett i Halland tidigare, säger Peter Nofors, analytiker på Arbetsförmedlingen. En slutförd
gymnasieutbildning är viktigare än valet av inriktning. Den stora skiljelinjen för möjligheterna på arbetsmarknaden går mellan dem som har och
inte har fullständiga gymnasiebetyg. En fullföljd gymnasieutbildning är dessutom en nödvändig plattform för fortsatt utbildning på högre nivå.

Det är svårare i Hallands län för den som söker jobb som till exempel kontorsassistent, sekreterare, telefonist, vaktmästare och
kontorsreceptionist. Generellt är konkurrensen högre inom yrken som inte ställer några särskilda krav på utbildning, men det finns även yrken
på högskolenivå som är populära och där konkurrensen om lediga platser är stor. Det gäller exempelvis informatör, kommunikatör och PR-
specialister.

Det goda läget på arbetsmarknaden gör att det tar längre tid att rekrytera. En del arbetsgivare, framför allt inom offentlig sektor, har börjat
lätta på kraven på erfarenhet. Det öppnar möjligheter för fler att söka.

– Många arbetsgivare vill förstärka och ladda inför hösten, så det här är en bra tid att söka eller byta jobb. Eftersom många arbetsgivare har
svårt att hitta den kompetens som de söker behöver de tänka om. Våga ta kontakt och berätta vad du kan bidra med, säger
Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert Ellinor Wassberg.

Gymnasieprogram med god jobbmöjligheter:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Yrken och yrkesgrupper med stor brist på arbetskraft fram till och med våren 2019
Civilingenjörsyrken
Elektriker
Fordonsförare
Fordonsreparatörer
Förskollärare
Kockar
Lärare
Specialistsjuksköterskor
VVS-montörer
Yrken inom bygg och anläggning

Tips från Arbetsförmedlingens jobbsökarexpert:

Våga ta kontakt – många arbetsgivare vill förstärka inför hösten. 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, 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, Om anställningsintervjun den 4 september och ansökningshandlingar den 5 september.

För kommentarer: Peter Nofors, analytiker, 010-486 76 97
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ARBETSFÖRMEDLINGEN
Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa.

Ring oss på 0771-60 00 00 eller besök närmaste arbetsförmedling. www.arbetsformedlingen.se


