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Många i länet går i pension
Det viktigaste som sker på Jämtlands arbetsmarknad 2015 och 2016 är alla pen-
sionsavgångar som behöver ersättas med ny arbetskraft. En slutförd gymnasieut-
bildning ökar dina chanser till ett jobb, men ibland krävs även andra kompetenser.

Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning våren 2015. 
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 våren 2016.

Kort om Jobbmöjligheter 2015-2016

Jobbmöjligheterna är mycket goda för den som 
har utbildning inom vård, skola och omsorg där 
många går i pension. Det pågår även pensionsav-
gångar inom andra yrken. Det finns också goda 
möjligheter att få jobb inom olika yrken inom 
besöksnäringen. Det gäller särskilt vintersäsong-
en. Semestertider ger också möjligheter till jobb.

Företagarna tror på en svagare utveckling 
än normalt det närmsta året, men trots det 
behöver de fortsätta rekrytera personal. Det är 
många som upplever att det är svårt att hitta 
rätt kompetenser. I övrigt är arbetsmarknaden 
ganska stabil med få varsel, sjunkande arbets-
löshet, ökad sysselsättning och lediga platser 
som fortsätter att strömma in.

Många som går i pension behöver ersättas
I Jämtlands län är det många äldre som jobbar, 
ungefär 10 000 är över 60 år och går i pension 
de närmsta åren. Möjligheter till jobb ökar för 
dig som slutfört gymnasiestudier eftersom 

arbetsgivarna vill ha minst gymnasiekompe-
tens, även om vissa jobb inte har några krav 
på yrkesutbildning eller särskilda teoretiska 
kunskaper.

Så ökar du dina möjligheter att få ett jobb
Många av de lediga jobben hittar du på Arbets-
förmedlingen, men det är viktigt att också leta 
jobb på andra ställen så som bemanningsföre-
tag, på arbetsgivarnas hemsidor eller inom dina 
vänners och bekantas nätverk. Jobbmöjlighe-
terna är störst inom vård och omsorg, handel, 
hotell och restaurang. Det är även här som 
många ungdomar får sitt första jobb. Ju större 
område du har möjlighet att söka inom, både 
geografiskt och yrkesmässigt, desto mer ökar 
möjligheterna att få ett jobb. Körkort är såklart 
en fördel. Förutom formell kompetens uppger 
arbetsgivare ofta erfarenhet, social kompe-
tens samt initiativ- och drivkraft som positiva 
förmågor.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Jämtlands län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. I de yrken 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.

Andelen anställda per yrkesområde i Jämtlands län

Andelen anställda per yrkesområde 2013, 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: 25 %

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 20 %

3. Ekonomi, administration, kultur och media: 15 %

4. Tillverkning, drift och underhåll: 10 %

5. Utbildning: 9 %

6. Bygg och anläggning: 7 %

7. Data, teknik och naturvetenskap: 6 %

8. Transport: 5 %

9. Naturbruk: 3 %
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Bygg och anläggning 
Jobbmöjligheterna inom bygg och anläggning 
är bäst under vår- och sommarhalvåret. I länet 
finns en hel del jobb inom renovering och byg-
gandet av flerbostadshus. De mindre företagen 
har också fullt upp med byggandet i fjällvärlden. 
Det är också några som åker till Norge och job-
bar. De största yrkena inom bygg och anlägg-
ning i Jämtlands län är träarbetare, snickare, 
VVS- montörer, installationselektriker och 
anläggningsmaskinförare. Det är också här som 
de flesta jobbmöjligheterna finns. Goda jobbmöj-
ligheter är det främst för de som har yrkesbevis 
och erfarenhet medan jobbmöjligheterna för de 
som har utbildning och söker lärlingsanställning 
är betydligt sämre. Bedömingen i listan gäller för 
dem med yrkesbevis.

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, taxiförare

Medelgoda jobbmöjligheter: tågvärdar, lokförare, 
transportledare, brevbärare, godshanterare och expressbud

Mindre goda jobbmöjligheter: lagerarbetare, truckförare

Goda jobbmöjligheter: byggnadsplåtslagare, 
isoleringsmontörer, murare, målare, plattsättare, VVS-
montörer, träarbetare/snickare, glasmästare

Medelgoda jobbmöjligheter: anläggningsmaskinförare, 
anläggningsarbetare, golvläggare, betongarbetare, 
takmontörer, kranförare 

Mindre goda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och 
anläggning

Transport
De vanligaste yrkena är lastbilsförare, brevbä-
rare, taxiförare och bussförare. Arbetsgivarna 
efterfrågar ofta noggrannhet och servicekänsla. 
Det finns mycket goda jobbmöjligheter för taxi-
chaufförer i fjällvärlden under vintersäsongen. 
Inom maskin- och transportsektorn finns en 
grupp som snart går i pension, framförallt buss 
och maskinförare samt chaufförer av timmerbi-
lar, vilket medför ett ökat behov av arbetskraft 
och övertagande av företag. Från och med 2015 
blir det krav på yrkeskompetensbevis för person-
transporter och 2016 för godstransporter med 
tung lastbil. Du som har utbildningen ökar dina 
chanser att få jobb.
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Data, teknik och naturvetenskap 
Inom IT- och telekomrelaterade yrken ökar efter-
frågan på kompetens generellt inom IT-säkerhet, 
systemarkitektur, databashantering och olika 
programmeringsspråk/plattformar. Arbetsgivar-
na kräver en längre utbildning och har du vana av 
projektledning eller kompetens inom försäljning 
och affärsutveckling ökar jobbmöjligheterna. 
Idag ställs även högre krav på IT-kompetens 
inom både support, service och administrativt 
stöd. Vissa programspråk är hetare än andra och 
utvecklingen sker snabbt och det är därför viktigt 
att ständigt hålla sig uppdaterad för att vara att-
raktiv på arbetsmarknaden.

Biomedicinsk analytiker är ett yrke där möj-
ligheterna till jobb är mycket goda. Yrket har en 
stark koppling till bland annat sjukvård. Goda 
jobbmöjligheter finns även inom andra natur-
vetenskapliga yrken som kemister, biologer 
och fysiker. I länet finns inte så väldigt många 
personer inom dessa yrken, men däremot kan det 
handla om nyckelkompetenser inom vissa företag 
och även här sker pensionsavgångar som behöver 
ersättas.

Inom de tekniska yrkena är jobbmöjligheterna 
goda för dig som har utbildat dig till ingenjör;

särskilt inom bygg och anläggning så som 
byggnadsingenjör eller byggnadstekniker. Även 
maskiningenjörer och maskintekniker har goda 
möjligheter att få jobb. En vanlig väg in i ingen-
jörsyrken är att delta i traineeprogram. Till samt-
liga yrken inom området behövs det en eftergym-
nasial utbildning och i de flesta av yrkena krävs 
universitetsstudier.

Goda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker, 
byggnadsingenjörer och byggnadstekniker, civilingenjörer 
inom bygg och anläggning, elektronik och teleteknik, elkraft, 
kemi, maskin, elingenjörer och eltekniker, ingenjörer och 
tekniker inom elektronik och teleteknik, IT-arkitekter, 
kemiingenjörer och kemitekniker, logistiker, maskiningenjörer 
och maskintekniker, mjukvaru- och systemutvecklare, testare 
och testledare, VVS-ingenjörer, drifttekniker IT

Medelgoda jobbmöjligheter: Arkitekter, helpdesktekniker/
supporttekniker, systemförvaltare/systemadministratörer, 
GIS-ingenjörer, lantmätare
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Försäljning, hotell, restaurang och service 
Inom handel och hotell och restaurang får många 
unga sitt första arbete då det sällan krävs någon 
eftergymnasial utbildning. Gemensamt för flera 
yrken i listan är att du bör har ett bra kundbemö-
tande och servicekänsla. Många lediga jobb i länet 
har anknytning till vintersäsongen och turism. 
När vintersäsongen är över söker många jobb där 
sommarturismen är stor. 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 yrken 
kopplade till kroppsvård. Hotell och stugbyar 
upplever även svårighet att hitta städpersonal 
under lördagar och söndagar. Med yrkesbevis 
för städservice och körkort ökar möjligheterna 
att få arbete som städare. För att få arbete som 
receptionist är det en fördel att ha goda språk-
kunskaper. Frisörer med gesällbrev har bättre 
jobbmöjligheter än de som söker lärlingsplats. 
Ofta innebär yrket att man startar och driver eget 
företag. I Östersund är marknaden för frisörer 
tuff med däremot finns bättre möjligheter till jobb 
i tätorterna utanför Östersunds stad, där det är 
många som går i pension de kommande åren.

Telefonförsäljare har ofta en fast del och en 
provisionsbaserad del av lönen och arbetsvillko-

ren kan ibland upplevas som hårda. Inom för-
säljningsyrkena finns både goda och medelgoda 
jobbmöjligheter, då många arbetsgivare ständigt 
söker personer med goda säljegenskaper. Några 
försäljningsyrken med hård konkurrens är för-
säljare i dagligvaru- och fackhandeln. Det som 
lyfter handeln i länet är till stor del gränshandeln 
och de norska turisterna. Möjlighet att få jobb 
som inköpare är god. Det handlar dock inte om så 
många men det är en viktig nyckelkompetens i ett 
företag.

Personalomsättningen är stor inom ett flertal 
yrken vilket ger jobböppningar. Ett stort antal 
lediga platser inom försäljning, hotell, restau-
rang och service anmäls till Arbetsförmedlingen. 
Många av yrkena är vanliga ingångsyrken för 
dem som är nya på arbetsmarknaden.

Goda jobbmöjligheter: bagare/konditorer, resesäljare, 
inköpare, kockar, telefonförsäljare

Medelgoda jobbmöjligheter: bartendrar, bilförsäljare, 
brandmän, fastighetsmäklare, frisörer, fotterapeuter, 
hudterapeuter, marknadsanalytiker och marknadsförare, 
massörer, renhållnings- och återvinningsarbetare, servitörer, 
väktare

Mindre goda jobbmöjligheter: baristor/cafébiträden, 
försäljare dagligvaror, försäljare fackhandel, köks- och 
restaurangbiträden, receptionister, städare
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Naturbruk 
Jord- och skogsbruk anses traditionellt som en 
viktig näring i länet då naturtillgångarna är 
stora. De största yrkena är skogsarbetare, skogs-
maskinförare och skogsmästare. Inom lantbruket 
arbetar de flesta djuruppfödare och djurskötare. 
Det ställs höga krav på teknisk kompetens hos 
maskinförarna. Jobbmöjligheterna är därför 
goda för erfarna förare med specialistkompetens. 
Här ökar möjligheterna till jobb om du kontaktar 
skogsbolagen själv. Ofta köper företagen in tjäns-
ter från andra istället för att anställa. Det betyder 
att det ofta krävs F-skattsedel för att arbeta inom 
jord- eller skogsbruk.

Det är återkommande hård konkurrens om 
jobben för park- och trädgårdsarbetare. Kommu-
nens ekonomi avgör ofta hur mycket pengar man 
kan satsa på området.

Tillverkning, drift och underhåll 
Jobbmöjligheterna är goda inom många yrken 
inom tillverkning, drift och underhåll — inte 
minst på grund av att intresset bland ungdomar 
att utbilda sig mot yrken inom industrin varit 
svagt. Flertalet yrken har dessutom ökade kom-
petenskrav. Tillverkningsindustrin har en snabb 
teknikutveckling, maskinerna blir mer avan-
cerade och produktionen klaras med allt färre 
personer. Detta medför ett överskott på personal 
inom vissa yrken där kompetenskraven har ökat. 
En genomförd industriteknisk utbildning ökar 
jobbmöjligheterna. Svetsare som har intyg för 
olika typer av svetsarbeten och yrkeserfarenhet 
har lättare att få jobb.

Möjligheten till jobb inom industrin ökar om du 
kontaktar ett bemanningsföretag.

Goda jobbmöjligheter: skogsmaskinförare

Medelgoda jobbmöjligheter: jägmästare, djuruppfödare/
djurskötare, lantmästare, trädgårdsarbetare, skogsmästare

Mindre goda jobbmöjligheter: parkarbetare, maskinförare 
lantbruk, skogsarbetare

Goda jobbmöjigheter: CNC-operatörer, drifttekniker 
vid värme- och vattenverk, distributionselektriker, 
fastighetstekniker, grovplåtslagare, installationselektriker, 
lackerare, maskinreparatörer, processoperatörer trä-, 
pappers- och massaindustri, styr- och reglertekniker, svetsare, 
tunnplåtslagare, verktygsmakare

Medelgoda jobbmöjligheter: bilmekaniker, elmontörer, 
gjutare, larmtekniker, lastbilsmekaniker, maskinoperatörer 
trävaruindustri, verkstadsmekaniker

Mindre goda jobbmöjligheter: montörer el- och teleutrustning, 
vaktmästare
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
De största yrkena är undersköterskor, vårdbi-
träden, skötare och sjuksköterskor. Dessa yrkes-
grupper utgör tillsammans mer än vartannat 
yrke inom vård och omsorg och det är här det 
sker störst omsättning och där flest kommer att 
gå i pension. Behovet av personal inom sjukvår-
den ökar på grund av en ökande äldre befolkning. 
Bäst jobbmöjligheter inom hälso- och sjukvårds-
området väntas för läkare och specialistutbildade 
sjuksköterskor – yrken som präglats av brist på 
arbetskraft under lång tid. Även grundutbildade 
sjuksköterskor möter mycket goda jobbmöjlighe-
ter under det närmaste året. Receptarier, tandhy-
gienister, tandläkare, psykologer, tandsköterskor 
och apotekare möter en god arbetsmarknad.

Under sommarmånaderna ökar jobbmöj-
ligheterna då stora delar av personalen går på 
semester. Undersköterskor blir mer och mer 
eftertraktade, främst inom kommunerna där 
pensionsavgångarna är stora. Privata aktörer 
inom området ökar möjligheterna till jobb. Det 
är mindre goda jobbmöjligheter för vårdbiträden 
då arbetsgivarna efterfrågar undersköterskor 
eller de med kunskaper om olika funktionsned-
sättningar. Många söker arbete som personlig 
assistent. När personliga assistenter anställs är 
det ofta viktigt med personliga egenskaper som 

passar med den brukare du ska arbeta med. 
Det gör att arbetsgivarna, trots många sökande, 
ibland har svårt att hitta personal. Om du har en 
utbildning med inriktning mot omsorgsområdet 
och specialkunskaper kring olika funktionsned-
sättningar är det lättare att konkurrera om de 
lediga jobben. Körkort är en stor fördel. 

I vissa kommuner i länet kommer det att vara 
liten konkurrens om jobben som biståndshand-
läggare. Du som har den erfarenheten kommer 
att ha goda jobbmöjligheter. Ofta är det en bra 
merit för dem som söker arbete som bistånds-
handläggare att ha erfarenhet av den grupp som 
man ska arbeta med, till exempel kan arbete 
inom äldrevård vara en bra merit.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
barnmorskor, barnsjuksköt-erskor, biståndsbedömare, 
dietister, distriktssköterskor, kuratorer, logopeder, 
läkare, optiker, psykologer, receptarier, fysioterapeuter/
sjukgymnaster, sjuksköterskor (grundutbildade), 
sjuksköterskor inom akutsjukvård, psykiatrisk vård, geriatrik 
och röntgen, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor

Medelgoda jobbmöjligheter: behandlingsassistenter, 
fritidsledare, kriminalvårdare, socialsekreterare, skötare, 
undersköterskor

Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare, elevassistenter, 
personliga assistenter, vårdbiträden 
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Utbildning 
Ett svagt intresse för lärarutbildningarna och en 
hög medelålder bland de yrkesverksamma väntas 
leda till goda jobbmöjligheter för gymnasielärare 
i yrkesämnen, specialpedagoger, förskollärare 
och fritidspedagoger. Men även grundskollärare, 
gymnasielärare i allmänna ämnen och lärare i 
praktiska och estetiska ämnen bedöms möta en 
arbetsmarknad med goda möjligheter till arbete 
framöver.

Om du vill jobba som lärare är det viktigt att 
du har en god kommunikativ och pedagogisk 
förmåga och tycker om att jobba med människors 
utveckling. Jobben finns inom både kommunal 
och privat sektor, men gemensamt är att yrkes-
området kräver att du har en eftergymnasial 
utbildning inom det yrke du söker dig till. Lä-
rare kan arbeta med alla åldrar, från de minsta 
barnen i förskolan och grundskolan till vuxna 
studerande vid vuxenutbildning, folkhögskola, 
högskola eller universitet.

Just nu är det stora ungdomskullar som läm-
nar gymnasieskolan och behovet av lärare inom 
gymnasieskolan minskar. Samtidigt är det många 
som går i pension, vilket gör det svårt att hitta 
lärare framförallt till gymnasieskolans yrkes-
program och yrkesutbildningarna generellt. Det 
gör att jobbmöjligheterna för gymnasielärare i 

yrkesämnen är goda. Även gymnasielärare med 
ämneskompetens i matematik, naturvetenskap, 
svenska, engelska och moderna språk har goda 
jobbmöjligheter.

I glesbygdskommunerna minskar befolkningen, 
vilket påverkar elevunderlaget till skolorna. I 
glesare delar av länet läggs skolor ner och elev-
erna flyttas till större tätorter. En del skolor 
erbjuder endast deltidstjänster, vilket skapar 
svårigheter att rekrytera till exempel språklärare 
och specialpedagoger i de mindre kommunerna. 
Möjligheterna att få ett lärarjobb i grundskolan 
är goda för behöriga lärare i främst matematik, 
naturvetenskapliga ämnen, svenska, engelska och 
moderna språk. För de flesta läraryrkena krävs 
även lärarlegitimation. Behovet av förskollärare 
är stort och kan förväntas öka i de kommuner 
som tar emot många asylsökande barnfamiljer. 
Det kan också komma att öka efterfrågan på SFI-
lärare.

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare, 
gymnasielärare i allmänna ämnen, gymnasielärare i 
yrkesämnen, lärare i estetiska och praktiska ämnen, lärare 
i grundskolans tidigare år, lärare i grundskolans senare år, 
specialpedagoger, trafiklärare, universitets- och högskolelärare
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Ekonomi, administration, kultur och media 
Jobben finns ofta inom försäkrings- och fastig-
hetsbolag, verksamheter inom juridik, ekonomi 
och teknik, reklambyråer, reseföretag, beman-
ningsföretag med flera.

Medicinska sekreterare, controllrar och redo-
visningsekonomer väntas ha den starkaste ar-
betsmarknaden under det närmaste året, och det 
kommer att finnas goda möjligheter till jobb. För 
ekonomiassistenter är jobbmöjligheterna mindre 
goda. Ett bra sätt att öka dina jobbmöjligheter är 
att du skaffar dig en bred kompetens som omfat-
tar både redovisning, löner och personalområdet. 
För löne- och personalassistenter kan avtalstolk-
ning vara en kompetens om ökar möjligheterna 
till jobb.

I Östersund finns många kvalificerade yr-
ken inom olika myndigheter, som till exempel 
Institutet för folkhälsa, Naturvårdsverket, 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ser-
vicemyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket, 
Mittuniversitetet, Tillväxtanalys med flera. 
Yrkena inom dessa myndigheter kräver oftast 
högskoleutbildning eller forskarutbildning. 
Trots detta så är jobbmöjligheterna begränsade 
då utbildningarna mot offentlig förvaltning är 
populära och ökar konkurrensen om de jobb som 

finns. Administratörer och sekreterare kommer 
att ha allra svårast att få jobb.

Det utbildas betydligt fler inom områdena kul-
tur, media och design än vad som efterfrågas på 
arbetsmarknaden. Det är ofta viktigt att ha både 
spetskompetens och bredd för att kunna för-
sörja sig inom ett kulturyrke. Det är vanligt med 
korta uppdrag och tidsbegränsade anställningar. 
Många inom yrkesområdet är egna företagare 
som frilansar. För att kunna försörja sig är det 
vanligt att kombinera flera olika uppdrag eller att 
även ha en anställning utanför kulturområdet. 
Många gånger anlitas personer som arbetsgi-
varna redan känner till, vilket medför att nyexa-
minerade har svårt att få jobb. Sammantaget är 
jobbmöjligheterna inom kultur, media och design 
mycket begränsade.

Goda jobbmöjligheter: controllrar, medicinska sekreterare, 
redovisningsekonomer, revisorer

Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier, 
försäkringstjänstemän, handläggare/utredare offentlig 
förvaltning, informatörer, jurister, speditörer

Mindre goda jobbmöjligheter: administratörer och sekreterare, 
ekonomiassistenter, löne- och personalassistenter, fotografer, 
journalister, personaltjänstemän, studie- och yrkesvägledare
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Det finns omkring 5 000 olika yrken i Sverige, det är faktiskt ingen som har riktig koll på exakt
hur många som finns. På Arbetsförmedlingens webbplats beskrivs många av dem.
Där finns också intervjuer med folk som jobbar i alla möjliga yrken och fler än 160 korta yrkesfilmer.
I filmerna låter vi olika människor själva beskriva sitt yrke.
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, fem och tio 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?



12

 

Ar
be

ts
fö

rm
ed

lin
ge

n 
20

15
-0

8.
 B

ild
er

: S
ca

nd
in

av
, J

oh
né

r b
ild

by
rå

. O
m

sl
ag

sb
ild

: J
ör

ge
n 

W
ik

lu
nd

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 tio 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.


