
1

JOBBMÖJLIGHETER
i Jämtlands län 2018



2

Här finns jobben!
Var kan jag få jobb egentligen? Arbetsmarknaden i Jämtlands län ser ljus ut och många 
arbetsgivare behöver arbetskraft. Men vilken kompetens vill de ha? Här får du infor-
mation om hur det ser ut inom ett urval av yrken och några tips om hur du ökar dina 
möjligheter att få ett jobb i Jämtlands län. 

Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2017. Representanter för arbetsställen 
inom näringslivet, kommuner, landsting samt inom staten har tillfrågats. De privata företag som intervjuas är ett urval från Statistiska 

centralbyråns (SCB) företagsregister. Listorna med yrken visar Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknadsläget för hösten 2018.

Kort om Jobbmöjligheter 2018

Att jobbmöjligheterna varierar beror främst 
på skillnader i krav på utbildning och erfa-
renhet mellan yrkena. Jobbmöjligheterna 
för ett yrke kan variera mellan olika delar 
av landet. Ju större område du kan söka 
inom, både geografiskt och yrkesmässigt, 
desto större är dina jobbmöjligheter.

Jobbmöjligheterna är goda inom de flesta 
yrkesområden i länet. De flesta jobben finns 
inom hälso- och sjukvården. Även lärare 
har lätt att få jobb. Länets besöksnäring ger 
många jobbmöjligheter inom olika yrken, 
särskilt vintertid och på sommaren finns 
också möjligheter till semestervikariat.

Så ökar du dina möjligheter till arbete
När du funderar på vilket arbete som in-
tresserar dig och på jobbmöjligheter är det 
viktigt att inte tänka på kön. Inom vissa 
yrkesområden som traditionellt har varit 
mans- eller kvinnodominerade kan arbets-
givare tvärtom välkomna den kompetens 

du har och en jämställd arbetsplats med 
större mångfald. 

De flesta arbetsgivare vill att du har 
minst gymnasiekompetens, även för jobb 
där inte yrkesutbildning eller specifika yr-
keskunskaper behövs. Därför är det viktigt 
att ha slutbetyg från gymnasiet, oavsett 
vilken inriktning du valt på din utbildning. 
Erfarenhet, social kompetens samt initiativ 
och drivkraft lyfts som positiva förmågor. 
Ett körkort öppnar för fler jobbmöjligheter 
inom de flesta branscher.

Många av de lediga jobben hittar du i 
Platsbanken på Arbetsförmedlingens hem-
sida, men det är viktigt att också leta jobb 
på andra ställen såsom hos bemannings-
företag, på arbetsgivarnas hemsidor eller 
inom dina vänners och bekantas nätverk. 
Denna broschyr vänder sig till dig som vill 
få en snabb överblick av jobbmöjligheterna 
inom olika yrken i Jämtlands län under 
2018.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Jämtlands län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. I de yrkesområden som är störst sker också den största 
omsättningen av personal och här finns också de flesta lediga platserna. 
Många yrken anmäls aldrig till Arbetsförmedlingen och många gånger är det 
en fördel att själv ta kontakt med arbetsgivaren.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

Andelen anställda per yrkesområde i Jämtlands län

Andelen anställda per yrkesområde 2015, Jämtlands län 16-64 år. 
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte     
i siffrorna. Källa: SCB.

1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 26 %

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 21 %

3. Ekonomi, administration, kultur och media: 13 %

4. Tillverkning, drift och underhåll: 11 %

5. Pedagogiskt arbete: 10 %

6. Transport: 6 %

7. Bygg och anläggning: 6 %

8. Data, teknik och naturvetenskap: 4 %

9. Naturbruk: 3 %
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete 
För dig som vill jobba inom vård och omsorg 
är jobbmöjligheterna goda. De största yrkena 
är undersköterskor, vårdbiträden, skötare och 
sjuksköterskor. De flesta jobbar inom kommu-
ner och landsting men privata aktörer ökar. Den 
utbredda bristen på undersköterskor har förbätt-
rat jobbmöjligheterna för vårdbiträden. För dig 
som söker jobb som vårdbiträde är erfarenhet och 
körkort bra meriter.

Personliga assistenter har goda möjligheter till 
jobb, men dina personliga egenskaper ska passa 
ihop med den brukare du ska jobba med. Fysisk 
och psykisk styrka är en fördel samt att kunna 
hantera personlig integritet och sekretess. Kör-
kort är också en stor fördel.

Sedan ett antal år tillbaka vill kommunerna ha 
utbildade förskollärare bland personalen inom 
barnomsorgen. Men eftersom det är brist på dem 
rekryteras i stället barnskötare, ofta på vikariat 
eller tidsbegränsade anställningar.

Det stora antalet nyanlända som kommit till 
länet har ökat behovet av personal inom socialt 
arbete. Jobbmöjligheterna har därför förbättrats 
betydligt för många yrken där konkurrensen om 
jobben tidigare varit hård som till exempel social-
sekreterare, kuratorer och biståndsbedömare.

Jobbmöjligheterna är goda för både apotekare 
och receptarier i länet. Båda är specialister på 
läkemedel. Apotekare har en mer omfattande 
utbildning och kan därför ha mer kvalificerade 
arbetsuppgifter än receptarierna. Det är fler som 
arbetar som receptarier än som apotekare. 

Biomedicinska analytiker har mycket goda 
jobbmöjligheter i länet. Yrket har en stark kopp-
ling till bland annat sjukvård. En biomedicinsk 
analytiker tolkar och utvärderar de resultat som 
proverna eller undersökningen visar. Här krävs 
att man är analytisk och noggrann.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, behandlingsassistenter och socialpedagoger, 
biomedicinska analytiker, biståndsbedömare, elevassistenter, 
fysioterapeuter/sjukgymnaster, kuratorer, läkare, personliga 
assistenter, psykologer, receptarier, sjuksköterskor 
(grundutbildade), socialsekreterare, specialistsjuksköterskor 
inom akut hälso- och sjukvård och röntgen, tandhygienister, 
tandläkare, tandsköterskor, undersköterskor; hemtjänst och 
boende, undersköterskor; vårdavdelning och mottagning, 
veterinärer, vårdbiträden, vårdare och boendestödjare.

Medelgoda jobbmöjligheter: barnskötare, fritidsledare, 
skötare. 



5

Försäljning, hotell, restaurang och service 
Yrkesområdet som helhet är personalintensivt, 
vilket innebär att det finns goda möjligheter att 
få ett jobb. Många får sina första jobb här då de 
flesta av yrkena inom området inte kräver någon 
längre utbildning. Gemensamt för flera yrken 
är att du bör har ett bra kundbemötande och 
servicekänsla. Möjlighet att få jobb som inköpare 
är god. Det handlar dock inte om så många men 
det är en viktig nyckelkompetens i ett företag. 
Jobbmöjligheterna är goda för telefonförsäljare. 
De har ofta en fast del och en provisionsbaserad 
del av lönen.

Många lediga jobb i länet har anknytning till 
vintersäsongen och turism. Om du har utbildning 
och erfarenhet är möjligheterna goda att få jobb 
som à la carte-kock, servitör och bartender under 
vintersäsongen. Under vintern uppstår även ett 
ökat behov av bagare/konditorer samt inom yr-
ken kopplade till kroppsvård. Hotell och stugbyar 
upplever även svårighet att hitta städpersonal 
till lördagar och söndagar. Med yrkesbevis för 
städservice och körkort ökar möjligheterna att få 
arbete som städare. För att få arbete som recep-
tionist är det en fördel att ha goda språkkunska-
per. När vintersäsongen är över söker många jobb 

på orter där sommarturismen är stor.
I Östersund är marknaden för frisörer tuff. 

Däremot finns bättre möjligheter till jobb i tätor-
terna utanför Östersunds stad, där många går i 
pension de kommande åren. Frisörer med gesäll-
brev har bättre jobbmöjligheter än de som söker 
lärlingsplats. Ofta innebär yrket att man startar 
och driver eget företag.

Det är många som söker polisutbildning vilket 
ökar konkurrensen. Men den som klarar utbild-
ningen och aspiranttiden har goda möjligheter att 
få anställning som polis.

Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer, bartendrar, 
företagssäljare, hovmästare och servitör, inköpare och 
upphandlare, kockar och kallskänkor, poliser, resesäljare, 
telefonförsäljare.

Medelgoda jobbmöjligheter: apotekstekniker, 
brandmän, butikssäljare dagligvaror och fackhandel, 
fastighetsmäklare, fot- och hudterapeuter, kafé- och 
konditoribiträden, kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, 
köks- och restaurangbiträden, massörer, renhållnings- och 
återvinningsarbetare, städare.

Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, frisörer, 
marknadsanalytiker och marknadsförare, väktare och 
ordningsvakter.



6

Bygg och anläggning  
Byggaktiviteten är fortsatt hög i stora delar av lä-
net, främst kring Östersund och i fjällvärlden. De 
största yrkena inom bygg och anläggning i Jämt-
lands län är träarbetare/snickare, VVS-montörer, 
installations- och serviceelektriker och anlägg-
ningsmaskinförare. Jobbmöjligheterna inom bygg 
och anläggning är bäst under vår- och sommar-
halvåret. Närheten till Norge gör att många jobbar 
där i perioder.

Konkurrensen om lärlingsanställningarna är 
stor och en del har svårigheter, eller får inte ens 
möjlighet, att färdigställa sin utbildning. Det är 
populärt att utbilda sig till träarbetare/snickare, 
men många gånger är jobbmöjligheterna bättre 
om du väljer en annan inriktning inom bygg eller 
kompletterar två byggyrken. Bedömningen nedan 
gäller för dem med yrkesbevis och erfarenhet.

Transport
De vanligaste yrkena är lastbilsförare, brevbärare, 
taxi- och bussförare. Inom transportsektorn på-
går pensionsavgångar, framförallt bland bussföra-
re samt chaufförer av timmerbilar, vilket medför 
ett ökat behov av arbetskraft och övertagande 
av företag. Numera är det krav på yrkeskompe-
tensbevis för bussförare och för godstransporter 
med tung lastbil. Du som har beviset ökar dina 
chanser att få jobb. Det finns mycket goda jobb-
möjligheter för taxichaufförer i fjällvärlden under 
vintersäsongen. Arbetsgivarna efterfrågar ofta 
noggrannhet och servicekänsla.

Många transportledare rekryteras internt inom 
branschen, exempelvis bland förare men även 
bland dem som gått utbildningsvägen, till exempel 
en eftergymnasial utbildning via yrkeshögskolan 
efter fordons- och transportprogrammet på gym-
nasiet. Som truckförare ökar du dina chanser om 
du har en god logistisk förmåga, datorvana samt 
truckkort, särskilt för tunga truckar.

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, taxiförare, 
transportledare och transportsamordnare.

Medelgoda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal, 
lokförare, tågvärdar och ombordansvariga.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, 
anläggningsmaskinförare, byggnads- och 
ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg och 
anläggning, golvläggare, kyl- och värmepumpstekniker, 
murare, träarbetare/snickare, VVS-montörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: betongarbetare, grovarbetare 
inom bygg och anläggning, målare, ställningsbyggare, 
takmontörer.

Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare och 
postterminalarbetare, reklamutdelare och 
tidningsdistributörer, truckförare.
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Data, teknik och naturvetenskap 
Gemensamt för området är att det ofta krävs en 
högskoleutbildning. Yrkena finns i flera branscher 
och både i offentlig och privat regi. Analytisk för-
måga, problemlösning, självständigt arbete och 
god samarbetsförmåga är bra egenskaper att ha 
med sig inom flertalet av dem. Digitalisering och 
den tekniska utvecklingen gynnar yrkesgrupper-
na då fler jobb skapas tack vare denna utveckling.

Ingenjör är inget specifikt yrke utan innebär att 
du har teoretiska, tekniska och naturvetenskapli-
ga kunskaper inom ett område. Inom de tekniska 
yrkena är jobbmöjligheterna generellt mycket 
goda för civil- och högskoleingenjörer. Inte minst 
inom bygg och anläggning, maskin, elkraft, elek-
tronik och teleteknik. Erfarenhet av projektled-
ning är ofta en extra bra merit. En vanlig väg in i 
ingenjörsyrken är att delta i traineeprogram.

Teknikutvecklingen i stort innebär ett ökat 
behov av it-specialister. Driften av befintliga 
datasystem måste fungera vilket gör att det ofta 
krävs en bred kunskap om både it-systemen och 
den verksamhet där systemen ska användas. 
Detta ställer högre krav på it-kompetens inom 
både support, service och administrativt stöd. 
Inom it- och telekomrelaterade yrken ökar efter-
frågan på kompetens generellt inom it-säkerhet, 

systemarkitektur, databashantering och olika 
programmeringsspråk/plattformar. Arbetsgi-
varna kräver en längre utbildning och har du 
vana av projektledning eller kompetens inom 
försäljning och affärsutveckling ökar jobbmöj-
ligheterna. Som programmerare är det bra att ha 
ett programmeringsspråk i grunden vilket ökar 
förutsättningarna att lära sig flera programme-
ringsspråk och hålla sig uppdaterad, vilket ökar 
jobbmöjligheterna.

Antalet anställda miljö- och hälsoskyddsin-
spektörer är inte så stort i länet. Men när arbets-
givarna behöver rekrytera är jobbmöjligheterna 
goda för den med kompetens inom miljö- och 
hälsoskyddstillsyn eller livsmedelsinspektion.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjör inom maskin och elektronik, drifttekniker 
it, fastighetsförvaltare, ingenjörer och tekniker inom 
elektronik, ingenjörer och tekniker inom industri, miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och systemutvecklare, 
nätverks- och systemtekniker, systemanalytiker och it-
arkitekter, systemförvaltare, systemtestare och testledare, 
tandtekniker och ortopedingenjörer .

Medelgoda jobbmöjligheter: civilingenjör inom logistik 
och produktionsplanering, kemister, supporttekniker it, 
systemadministratörer.
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Tillverkning, drift och underhåll 
Generellt är det en fördel om du är duktig på att 
lösa problem och är tekniskt intresserad. Kompe-
tenskraven inom industrin ökar på grund av den 
snabba tekniska utvecklingen och den mer avan-
cerade produktionen. En genomförd industritek-
nisk utbildning ökar jobbmöjligheterna. Svetsare 
med intyg för olika typer av svetsarbeten och 
yrkeserfarenhet har också goda jobbmöjligheter. 
Många anställningar sker via bemanningsföre-
tag. Fordonsmekaniker som har kunskaper om 
specifika märken, modern felsökning och specia-
lisering mot lastbilars delsystem ökar chanserna 
till arbete. Fastighetsskötare har lättare att få 
ett jobb medan vaktmästare har mindre goda 
jobbmöjligheter. Men de ökar med B-körkort, el-
behörighet och kompetens i VVS-teknik.

Naturbruk
Sysselsättningen inom naturbruk har minskat 
och bedöms fortsätta minska. Jord- och skogs-
bruk anses traditionellt som en viktig näring i lä-
net då naturtillgångarna är stora men däremot är 
det få som jobbar i branschen. Det finns behov av 
att ersätta dem som går i pension, inte bara yrket 
utan även att ta över företag. De största yrkena 
är skogsarbetare och skogsmaskinförare. Inom 
lantbruket är de största yrkena djuruppfödare 
och djurskötare. I skogsbruket är skogsmaskin-
förare, särskilt skördarförare eftertraktade och 
särskilt de med erfarenhet. Det gör det svårare 
för nyutbildade att få arbete. Ofta köper företa-
gen in tjänster från andra istället för att anställa. 
Det betyder att det ofta krävs F-skattsedel för 
att arbeta inom jord- eller skogsbruk. Sedan 1 ja-
nuari 2014 behöver alla som jobbar yrkesmässigt 
i skogen ha Grönt kort. Möjligheterna till arbete 
varierar beroende på årstid och geografi.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner.

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, 
frukt och bär, växtodlare och djuruppfödare med blandad 
drift, skogsarbetare, skötare av lantbrukets husdjur, 
trädgårdsanläggare.

Goda jobbmöjligheter: distributionselektriker, drifttekniker 
värme- och vattenverk, fastighetsskötare, fordonsmekaniker, 
installations- och serviceelektriker, industrielektriker, 
lackerare och industrimålare, svetsare och gasskärare, 
tunnplåtslagare, underhållsmekaniker och maskinreparatör.

Medelgoda jobbmöjligheter: finmekaniker, maskinoperatörer 
och industrimontörer, montörer elektrisk och elektronisk 
utrustning, processövervakare inom metallproduktion, 
slaktare och styckare, smeder.

Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare.
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Ekonomi, administration, kultur och media
Jobben finns främst inom försäkrings- och fastig-
hetsbolag, verksamheter inom juridik, ekonomi 
och teknik, reklambyråer, reseföretag, beman-
ningsföretag, kommuner och statliga myndighe-
ter med flera.

Redovisningsekonomer och medicinska sekre-
terare väntas ha den starkaste arbetsmarknaden 
under det närmaste året med goda möjligheter 
till jobb. För ekonomiassistenter är jobbmöjlighe-
terna medel goda. Ett bra sätt att öka jobbmöjlig-
heterna är att du skaffar dig en bred kompetens 
som omfattar både redovisning, löner och per-
sonalområdet. För löne- och personalassistenter 
kan avtalstolkning vara en kompetens som ökar 
möjligheterna till jobb. Administratörer och 
sekreterare kommer att ha allt svårare att få jobb. 
Mindre arbetsgivare söker ofta någon med bred 
kompetens. Har du även bra språk- och it-kun-
skaper ökar dina jobbmöjligheter väsentligt.

I Östersund finns många kvalificerade yrken 
inom olika myndigheter som till exempel Folk-
hälsomyndigheten, Naturvårdsverket, För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Statens 
servicecenter, Tillväxtverket med flera. Yrkena 
inom dessa myndigheter kräver oftast högskole-
utbildning eller forskarutbildning. Trots det är 
jobbmöjligheterna begränsade och konkurren-
sen ökar eftersom flera utbildningsinriktningar 

kan leda till anställning. I länets glest befolkade 
kommuner kan det vara lättare att få jobb om du 
beredd att bosätta dig eller pendla till en sådan 
kommun.

Yrkena inom kultur, media och design är 
populära men svåra att få jobb inom. Det ut-
bildas betydligt fler än vad som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Det är ofta viktigt att ha både 
spetskompetens och bredd för att du ska kunna 
försörja dig inom ett kulturyrke. Det är vanligt 
med korta uppdrag och tidsbegränsade anställ-
ningar. Många inom yrkesområdet är egna före-
tagare som frilansar. För att kunna försörja sig är 
det vanligt att kombinera flera olika uppdrag eller 
även ha en anställning utanför kulturområdet.

Goda jobbmöjligheter: försäkringssäljare och -rådgivare, 
jurister, löne- och personaladministratörer, medicinska 
sekreterare och vårdadministratörer, redovisningsekonomer, 
tolkar. 

Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, 
controllrar, ekonomiassistenter, kontorsassistenter och 
sekreterare, kontorsreceptionister, personal och hr-specialister, 
revisorer, socialförsäkringshandläggare, skadereglerare och 
värderare, telefonister, utredare och handläggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: informatörer, kommunikatörer 
och pr-specialister.
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Pedagogiskt arbete
Det råder generellt stor brist på lärare runtom 
i länet. Detta beror främst på att många går in 
pension samtidigt som för få utbildas för att fylla 
luckorna. Behovet av lärare styrs till viss del 
av storleken på barn och ungdomskullarna och 
varierar därför över tid. I nuläget ökar antalet 
barn i förskole- och grundskoleåldern. Ett svagt 
intresse för lärarutbildningarna och en hög med-
elålder bland de yrkesverksamma gör att det är 
mycket goda jobbmöjligheter. Jobben finns inom 
både kommunal och privat sektor. De största 
yrkesgrupperna är förskollärare och grundskol-
lärare.

För de flesta läraryrken krävs högskoleutbild-
ning och även lärarlegitimation. Lärare kan 
arbeta med alla åldrar, från de minsta barnen i 
förskolan och grundskolan till vuxna vid vuxen-
utbildning, folkhögskola, högskola eller univer-
sitet. Det är viktigt att du har en god kommuni-
kativ och pedagogisk förmåga och tycker om att 
jobba med människors utveckling.

Pensionsavgångar gör det svårt att hitta lärare 
framförallt till gymnasieskolans yrkesprogram 
och yrkesutbildningarna generellt. Det gör att 
jobbmöjligheterna för gymnasielärare i yr-
kesämnen är goda. Även gymnasielärare med 
ämneskompetens i matematik, naturvetenskap, 

svenska, engelska och moderna språk har goda 
jobbmöjligheter. Samma inriktningar gäller för 
lärare inom grundskolan.

I de mindre småorterna minskar befolkningen 
vilket påverkar elevunderlaget, skolor läggs ned 
och eleverna flyttas till större tätorter. En del sko-
lor erbjuder endast deltidstjänster, vilket skapar 
svårigheter att rekrytera till exempel språklärare 
och specialpedagoger på de mindre skolorna. En 
lösning för arbetsgivaren att kunna erbjuda heltid 
eller att lösa kompetensbristen är att fler skolor 
delar på samma tjänst, vilket innebär att läraren 
får arbeta på olika skolor. Behovet av förskollä-
rare är stort och har ökat i de kommuner som tar 
emot många asylsökande barnfamiljer. Det ökade 
antalet asylsökande leder också till en stor efter-
frågan på lärare inom vuxenutbildning. Detta har 
också gjort att efterfrågan på sfi-lärare och lärare 
i svenska som andra språk är stor.

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, 
grundskollärare, gymnasielärare, lärare i yrkesämnen, 
speciallärare och specialpedagoger, studie och yrkesvägledare, 
universitets- och högskolelärare.

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter.
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På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkes-
beskrivningar och intervjuer med folk som jobbar i olika yrken. Det finns också fler än 160 korta 
yrkesfilmer där olika människor själva beskriver sitt yrke. Du kan även använda vår app Yrkesguiden 
för att ta reda på mer om yrken.
www.arbetsformedlingen.se/yrkesfilmer

”Att stödja det friska 
är en stor del av arbetet.”
Sandra Schubert, undersköterska.

”Roligast är att skapa själva produkten, 
se den lanseras och få feedback 
av användarna.”
Alek Åström, apputvecklare

Låt Yrkeskompassen vägleda dig
I Yrkeskompassen finns prognoser om framtidsutsikter för 200 olika yrken. 
Där kan du se hur arbetsmarknaden ser ut på ett och fem års sikt 
för de yrken som intresserar just dig. Det finns prognoser för hela landet och 
på regional nivå. Här kan du jämföra vilka yrken som har de bästa framtidsutsikterna!
www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen

Vilket yrke väljer du?
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SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

Som arbetssökande är det viktigt att du ökar dina jobbchanser. 
Du kan till exempel läsa in en gymnasiekompetens eller vidareutbilda dig. 
Arbetsförmedlingen kan också hjälpa dig att förbättra dina chanser att få ett arbete. 
Med hjälp av oss får du reda på var jobben finns i hela landet.

Läs mer om jobbmöjligheterna i Yrkeskompassen på www.arbetsformedlingen.se/yrkeskompassen.
Yrkeskompassen informerar dig om möjligheten att få jobb inom olika yrken på upp till fem års sikt.
Vi beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. 
För den som ska välja utbildning eller yrke är det, förutom intresse och fallenhet, även viktigt att ta hänsyn 
till jobbmöjligheterna. Prognoserna över jobbmöjligheterna i olika yrken kan därför ge en god vägledning 
inför framtida yrkes- och utbildningsval. Ingen kan dock exakt veta hur jobbmöjligheterna ser ut i 
framtiden.

På arbetsformedlingen.se/yrkenA-O kan du ta reda på mer. 
Här finns filmer och artiklar som beskriver olika yrken.

Du har också möjlighet att få vägledning i ditt arbetssökande och utbildningsval.
Ring oss på 0771-416 416 och prata med en arbetsförmedlare eller kontakta din lokala arbetsförmedling.

Arbetsförmedlingens informationsmaterial kan du beställa i alternativa format på
arbetsformedlingen.se/alternativaformat.


