
Jobbmöjligheter i Jönköpings län 2018

Här är det lättast att få jobb
Det är gott om jobb inom många yrken i Jönköpings län. Några av de hetaste jobben på länets arbetsmarknad är förskollärare, ingenjör,
kock, lastbilsförare och sjuksköterska.

Arbetsförmedlingens senaste prognos visar att arbetsmarknaden är fortsatt stark inom de flesta branscher i Jönköpings län. I år väntas 1 700 nya jobb växa
fram i länet.

I dag publicerar Arbetsförmedlingen Jobbmöjligheter, med färsk information om de yrken som har bäst chans till jobb i Jönköpings län under 2018.

– Bristen på arbetskraft är stor till exempel inom bygg och anläggning, hälso- och sjukvård och inom pedagogiskt arbete. Även inom industrin är efterfrågan
stor. Det finns goda möjligheter till jobb i många yrken för den som har minst en fullföljd gymnasieutbildning, säger Ida Karlsson, arbetsmarknadsanalytiker
på Arbetsförmedlingen.

Bristen på kvalificerad arbetskraft ökar chansen för den som är nyutexaminerad att komma in på arbetsmarknaden. Det gäller såväl den som har en
högskoleutbildning, som den som har gått ett yrkesprogram på gymnasiet.

– Vill man ha jobb direkt efter gymnasiet är det klokt att satsa på en yrkesutbildning, till exempel industritekniska programmet eller vård- och
omsorgsprogrammet, säger Ida Karlsson.

Några efterfrågade yrken som inte kräver högskoleutbildning är maskinställare, maskinsnickare och maskinoperatörer inom industrin samt kockar,
lastbilsförare och undersköterskor. Det är dock svårare att få jobb som butikssäljare, receptionist eller vaktmästare.

På högskolenivå kommer det under året att finnas många jobb att söka för ingenjörer, lärare och sjuksköterskor i Jönköpings län. För den som vill jobba
som chefssekreterare och VD-assistent eller kommunikatör, informatör och PR-specialist är däremot konkurrensen högre.

Tio heta yrken med högskoleutbildning

Barnmorskor
Civilingenjörer, ingenjörer och tekniker
Förskollärare
Grundskollärare
Grundutbildade sjuksköterskor
Läkare
Lärare i yrkesämnen
Mjukvaru- och systemutvecklare
Socialsekreterare
Specialistsjuksköterskor

Tio heta yrken med annan utbildningsnivå

Elektriker
Lastbilsförare
Kockar
Maskinsnickare och maskinoperatörer inom träindustri
Maskinställare och maskinoperatörer inom metallindustri
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
Svetsare och gasskärare
Träarbetare och snickare
Undersköterskor
VVS-montörer

Yrken med hård konkurrens

Chefssekreterare och VD-assistenter
Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister
Butikssäljare
Kassapersonal
Marknads- och försäljningsassistenter
Receptionister
Vaktmästare
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