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Många yrken med goda jobbmöjligheter
Många jobb växer fram i Örebro län. Med rätt utbildning eller arbetslivserfarenhet 
kommer det att finnas goda möjligheter till anställning inom välfärdssektorn, den 
privata tjänstesektorn samt inom bygg och industri. I denna broschyr beskrivs möj-
ligheterna till jobb inom olika områden under 2018 i Örebro 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 

Fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft
Arbetsmarknaden i Örebro län är inne i ett 
starkt läge. Många arbetsgivare fortsätter tro på 
ökad efterfrågan och behöver anställa. Sam-
tidigt råder det brist på personal inom många 
yrken och arbetsgivarna har svårt att hitta rätt 
arbetskraft. Möjligheterna att få ett arbete är 
därför goda om du har rätt utbildning eller 
arbetslivserfarenhet. Efterfrågan är som störst 
inom tjänstesektorn där offentliga arbetsgi-
vare behöver anställa personal till vården såväl 
som till skolan. Hos privata arbetsgivare finns 
det till exempel behov av kockar, kallskänkor 
och företagssäljare men också personal med 
längre utbildning, särskilt inom it- och teknik-
området. Behovet av byggarbetare fortsätter 
att vara stort och på senare tid har efterfrågan 
från industrin ökat, särskilt på ingenjörer och 
montörer. 

Jobbmöjligheterna ökar med rätt kompetens 
För att kunna konkurrera om jobben är 
gymnasieutbildning en av grundförutsättning-
arna. Möjligheterna är störst om du har gått 
ett yrkesinriktat program. För en stor andel 
yrken både i länet och i riket behövs dessutom 
en eftergymnasial utbildning, särskilt i offent-
lig sektor men även inom it och teknik. Flera 
arbetsgivare har också krav på körkort och 
kunskaper i svenska. Det senare för att kunna 
förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter. 

Många av de lediga jobben finns i Platsbanken 
på Arbetsförmedlingens hemsida. Andra sätt 
att hitta jobb är till exempel via bemanningsfö-
retag eller genom kontakter så som vänner och 
bekanta. Jobbmöjligheterna ökar också om du 
är beredd att flytta eller pendla.
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Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Örebro län fördelar sig mellan olika 
yrkesområden. Flest anställda finns inom hälso- och sjukvård samt socialt 
arbete. Försäljning, hotell, restaurang och service är näst störst. Jämfört 
med riket har länet större andel anställda inom hälso- och sjukvård, 
industrin samt inom transport. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Andelen anställda per yrkesområde i Örebro län

Andelen anställda per yrkesområde 2015, i Örebro 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: 24 %

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 %

3. Tillverkning, drift och underhåll: 15 %

4. Ekonomi, administration, kultur media: 10 %

5. Pedagogiskt arbete: 9 %

6. Transport: 9 %

7. Data, teknik och naturvetenskap: 6 %

8. Bygg och anläggning: 6 %

9. Naturbruk: 1 %
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete    
Inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete är 
jobbmöjligheterna väldigt goda. Inom de kom-
mande åren kommer det vara relativt stora pen-
sionsavgångar samtidigt som behovet av personal 
ökar med en växande befolkning och fler äldre. 
De största yrkesgrupperna är undersköterskor, 
vårdbiträden och sjuksköterskor.  

De flesta jobben finns inom kommuner och 
landsting men privata aktörer är vanligt inom 
vissa områden som tandvård och personlig as-
sistans. Vill du till exempel jobba som personlig 
assistent är möjligheterna goda men dina person-
liga egenskaper måste passa ihop med brukaren 
som du jobbar hos. Inom tandvård är det ett stort 
behov av tandläkare, tandhygienister och tand-
sköterskor. För att jobba som tandläkare eller 
tandhygienist krävs en högskoleutbildning medan 
utbildning till tandsköterska ges inom yrkeshög-
skolan. 

Flera nya apotek har öppnat under de senare 
åren och det har ökat behovet av receptarier och 
apotekare. Båda yrkena kräver en eftergymnasial 
utbildning, där apotekare är mer omfattande och 
möjligheterna till mer kvalificerade arbetsuppgif-
ter ökar. 

På sjukhus och vårdcentraler är behovet av 
läkare och sjuksköterskor, särskilt specialistutbil-
dade, stort. Även behovet av undersköterskor är 
stort, de jobben finns i större utsträckning inom 

hemtjänsten och på boenden. Möjligheterna till 
jobb som kräver kortare utbildning, som vård-
biträde, är något mindre. Att jobba inom vården 
innebär ofta arbete på kvällar och helger.

På det sociala området finns det ett stort behov 
av personer med eftergymnasial utbildning som 
socialsekreterare, kuratorer och biståndsbedöma-
re. Detta är yrken där du möter många människor 
och tar beslut som kan påverka deras vardag. På 
senare tid har behovet av barnskötare ökat då an-
talet förskollärare inte räckt till i barnomsorgen. 
Som barnskötare är det däremot inte säkert att du 
får en tillsvidareanställning utan det kan handla 
om timanställning och vikariat. 

Antalet bristyrken inom hälso- och sjukvård 
samt socialt arbete är många så med rätt utbild-
ning, vilket oftast är ett krav då många yrken på 
området kräver legitimation eller liknade, bedöms 
jobbmöjligheterna vara mycket goda. Dessutom är 
det viktigt att kunna samarbeta med andra, vara 
ansvarstagande och ha en empatisk förmåga.

 
Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter, 
biståndsbedömare, fysioterapeuter, sjuksköterskor (grund- 
och specialistutbildade), läkare, psykologer, receptarier, 
socialsekreterare, tandhygienister, tandsköterskor, 
undersköterskor och veterinärer.

Medelgoda jobbmöjligheter: biomedicinska analytiker och 
vårdbiträden. 
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Försäljning, hotell och restaurang och service  
Många yrken på området har inga krav på längre 
utbildning vilket innebär att många har sitt första 
jobb i ett serviceyrke. Serviceområdet har också 
vuxit på senare år, ett bra ekonomiskt läge och 
ökad sysselsättning bidrar till ökad efterfrågan 
på tjänster och service. Inom hotell och restaur-
ang är efterfrågan stor särskilt på utbildade 
kockar och serveringspersonal. Med en fullgjord 
utbildning från gymnasieskola eller yrkesutbild-
ning för vuxna med inriktning mot hotell- och 
restaurang har du stora chanser att få ett jobb. 
Dessutom efterfrågar offentlig sektor restaurang-
personal till köks- och serveringsverksamhet på 
skolor och boenden.

Inom handel är det något högre konkurrens 
om jobben även om personalomsättningen är 
förhållandevis stor och platser ständigt behöver 
ersättas. Det som ökar dina chanser till jobb är 
en gymnasieutbildning eller motsvarande med 
inriktning mot handel och administration och att 
du har ett bra kundbemötande och ett intresse av 
service. Specifika kunskaper ökar också möjlig-
heterna till jobb i fackhandeln.

På senare tid har flera lokala bankkontor lagt 
ner i länet vilket har bidragit till att behovet av 
banktjänstemän har minskat.

I Örebro län finns en av landets största krimi-
nalvårdsanstalter samt en av de större för enbart 

kvinnor vilket gör att behovet av kriminalvårdare 
är stort. För att jobba på anstalt behövs en utbild-
ning som genomförs i början av din anställning i 
Kriminalvårdens regi. På säkerhetsområdet finns 
det också goda jobbmöjligheter som väktare och 
ordningsvakt. Har du en utbildning som brand-
man eller polis är dina möjligheter att få ett jobb 
i länet relativt goda. För dessa jobb är din fysiska 
och psykiska förmåga viktig.

Lediga jobb finns ofta som städare men här ser 
man gärna att du har kunskaper i rengöringstek-
nik och är certifierad i yrket. Chanserna till jobb 
ökar också om du har körkort och i vissa fall även 
tillgång till egen bil. 

För många yrken inom området gäller det att ha 
ett gott kundbemötande och vara serviceinriktad. 
Du bör även tänka på att många serviceyrken 
innebär arbete på kvällar och helger samt att det 
är förhållandevis vanligt med timanställningar.

  
Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, företagssäljare, 
hovmästare och servitörer, kockar och kallskänkor, 
kriminalvårdare, väktare och ordningsvakter.

Medelgoda jobbmöjligheter: brandmän, fastighetsmäklare, 
frisörer, kafébiträden, marknadsanalytiker och 
marknadsförare, poliser, speditörer och transportmäklare.

Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän, 
bensinstationspersonal, butikssäljare och kassapersonal
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Tillverkning, drift och underhåll   
En ökad efterfrågan på svenska varor märks ock-
så i Örebro län. Antalet anställda har ökat inom 
tillverkningsindustrin och ökningen fortsätter 
även under 2018. Den ökade efterfrågan i bran-
schen i kombination med ökad automatisering och 
mer komplexa arbetsuppgifter har lett till att flera 
tillverkningsföretag har svårt att hitta personal 
med rätt kompetenser. De yrken som efterfrågas i 
länet är utöver ingenjörer främst montörer, tunn-
plåtsslagare och svetsare. För dessa jobb är det 
till fördel om du har en gymnasieutbildning eller 
motsvarande med inriktning mot industri och 
teknik, alternativt att du har arbetslivserfarenhet 
på området. Andra kunskaper som är bra att ha 
för att jobba inom tillverkning är processförstå-
else, grundläggande programmering och att du 
har ett kvalitetstänk och är strukturerad. 

Industrin har i relativt stor omfattning an-
vänt sig av bemanningsföretag för olika typer av 
verksamheter. Är du intresserad av att jobba inom 
tillverkning kan det därför vara bra att kontakta 
dessa företag. Industrin i länet är stor inom 
metallvaror, kemisk produktion, livsmedelsfram-
ställning och papperstillverkning. 

Är du mer intresserad av att jobba inom drift 
och underhåll är jobbmöjligheterna störst om 

du har en yrkesinriktad utbildning mot el och 
energi eller fordon och transport. Det då behovet 
av installations- och serviceelektriker, motorfor-
donsmekaniker och fordonsreparatörer är stort. 
Däremot är det större konkurrens om jobben 
som vaktmästare. I det yrket är det sällan krav på 
någon längre utbildning däremot är det bra om 
du har praktiska kunskaper, erfarenhet av fast-
ighetsskötsel och körkort. Generellt är det större 
konkurrens om jobben med lägre utbildningskrav 
då många enklare jobb har försvunnit från såväl 
industrin som från hela arbetsmarknaden.

 
Goda jobbmöjligheter: distributionselektriker, 
fastighetsskötare, fordonsmontörer, industrielektriker, 
installations- och serviceelektriker, lackerare och 
industrimålare, maskinoperatörer inom livsmedelsindustri, 
maskinställare och maskinoperatörer inom metallarbete, 
svetsare och gasskärare, tunnplåtslagare, underhållsmekaniker 
och maskinreparatörer .

Medelgoda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom kemiska 
och farmaceutiska produkter, montörer av metall-, gummi- 
och plastprodukter, maskinsnickare och maskinoperatörer 
inom träindustri, processövervakare inom kemisk industri, 
metallproduktion och trä- och pappersindustri, slaktare, 
styckare och smeder. 

Mindre goda jobbmöjligheter: maskinoperatörer inom 
påfyllning, packning och märkning, vaktmästare.
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Ekonomi, administration, kultur och media 
Jobb inom ekonomi och administration finns 
inom många områden på arbetsmarknaden. 
Dessa yrken är ofta inte lika konjunkturkäns-
liga som yrken på andra områden utan påverkas 
mer av hur många som utbildar sig och hur stora 
pensionsavgångarna är. Då många har utbildat 
sig inom området har konkurrens varit ganska 
stor under många år men under den senaste tiden 
har man kunnat se en förändring gällande vissa 
yrken. Har du en högskoleutbildning med före-
tagsekonomisk inriktning är jobbmöjligheterna 
som controller, redovisningsekonom eller revisor 
goda i länet. Även jurister är efterfrågande, sär-
skilt från myndigheter i regionen. 

Till yrken som utredare, handläggare, informa-
tör och kommunikatör finns det förhållandevis 
goda möjligheter till jobb. Som nyexaminerad 
från högskola eller universitet kan dina jobbmöj-
ligheter förbättras kan om du kan tänka dig att ta 
ett första jobb som kräver en något lägre utbild-
ningsnivå än den som du har. Det kan även vara 
bra att under utbildningen göra praktik eller som-
marjobba inom området som du utbildar dig. Har 
du en gymnasieutbildning och är intresserad att 

jobba med löne- och personaladministration kan 
det vara bra att bredda kunskaperna inom till 
exempel redovisning eller personalfrågor. Det är 
utbildningar som ofta ges inom Yrkeshögskolan. 

Utbildningar inom kultur och media är popu-
lära och många läser dem vilket bidrar till att 
konkurrensen om jobben är stor. En yrkesgrupp 
inom området där jobbmöjligheterna dock är 
goda är bibliotekarier. Det beror framför allt på 
att pensionsavgångar inte har ersatts i tillräcklig 
omfattning. Vill du veta mer om kulturbranschen 
finns rapporten Arbetsmarknadsutsikterna hös-
ten 2017 Kultur Media på Arbetsförmedlingens 
hemsida.

Goda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier, controller, 
jurister, redovisningsekonomer, revisorer och tolkar.

Medelgoda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter, 
försäkringssäljare och försäkringsrådgivare, handläggare och 
utredare, informatörer, kommunikatörer och pr-specialister, 
löne- och personaladministratörer, medicinska sekreterare 
och vårdadministratörer och skattehandläggare.

Mindre goda jobbmöjligheter: kontorsassistenter och 
sekreterare, kontorsreceptionister och telefonister.
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Pedagogiskt arbete  
Lärarbristen är stor i hela landet vilket innebär 
goda möjligheter till jobb för den som har en 
pedagogisk utbildning. Bristen beror på att barn-
kullarna har vuxit och att pensionsavgångar inte 
har ersatts i tillräcklig utsträckning. Det har helt 
enkelt varit för få som har utbildat sig inom pe-
dagogiska yrken och som vill jobba i utbildnings-
väsendet. För att få ett pedagogiskt arbete krävs 
ofta en eftergymnasial utbildning med undantag 
för elevassistenter. Som elevassistent kan det 
dock vara svårt att få en tillsvidareanställning 
eftersom många skolor vill ha kvar möjligheten 
att kunna anställa personal med högskoleutbild-
ning. För att jobba med undervisning är det till 
fördel om du är kommunikativ, har en social och 
pedagogisk förmåga och kan planera ditt arbete 
självständigt. Utbildar du dig till lärare är det 
viktigt att tänka på kravet om lärarlegitimation 
som införts under senare år. 

Jobbmöjligheterna bedöms vara mycket goda 
för förskollärare, speciallärare och specialpeda-
goger och för lärare i yrkesämnen samt lärare 
på grund- och gymnasienivå. En lärarutbildning 
innebär en utbildning med teori och praktik var-
vat och det finns goda möjligheter till extraarbete 
under utbildningstiden med tanke på lärarbristen.

Transport 
Transportbranschen är viktig i Örebro län utifrån 
det geografiska läget mellan Sveriges två största 
städer. I länet finns också en av Sveriges största 
flygplatser för flygfrakt och regionen har även en 
viktig järnvägsknutpunkt i Hallsberg. 

Yrkesområdet omfattar yrkesgrupper med olika 
krav på utbildning men oftast är en gymnasieut-
bildning tillräcklig. Goda jobbmöjligheter finns 
om du vill arbeta som bussförare eller lastbilsfö-
rare. Som lastbilsförare krävs yrkeskompetens-
bevis (YKB) och ofta intyg för farligt gods (ADR). 
Möjligheterna ökar om du också har ett truck-
kort. Även möjligheten att jobba som lokförare är 
god i länet. Utbildningen finns på ett fåtal platser 
i Sverige varav Hallsberg är en. För att kunna 
söka den 60 veckor långa utbildningen måste du 
ha en godkänd gymnasieexamen från gymnasie-
skolan eller kommunal vuxenutbildning. Tänk på 
att arbetet som lok-, lastbils- eller bussförare kan 
innebära övernattningar på annan ort och jobb 
på kvällar och helger. 

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, lokförare, 
tågvärdar och ombordansvariga.

Medelgoda jobbmöjligheter: taxiförare.

Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, lager- och 
terminalpersonal, reklamutdelare och tidningsdistributörer 
samt truckförare.

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger, 
förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare i 
yrkesämnen, studie- och yrkesvägledare.
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Data, teknik och naturvetenskap 
Den snabba teknikutvecklingen på så gott som 
alla områden i samhället gör att efterfrågan på 
personal inom data och teknik är stor. De flesta 
yrken på området kräver högskoleutbildning. Ar-
betsgivarna ser gärna också att du har arbetslivs-
erfarenheten inom området eller någon särskild 
spetskompetens. Det är även meriterande om du 
är insatt i projektarbete eller projektledning och 
att du är flexibel och kan arbeta självständigt. 

På it-området är jobbmöjligheterna i Örebro 
län störst för systemanalytiker, it-arkitekter, 
systemförvaltare och supporttekniker. Detta är 
yrken som behövs inom såväl inom tillverkning 
som tjänstenäringen men också inom offentlig 
verksamhet är behovet stort. 

Efterfrågan på ingenjörer och civilingenjörer 
är stor särskilt från länets industrier. Gemen-
samt för ingenjörer är att de jobbar med teknisk 
utveckling och förbättring. Skillnaden mellan de 
olika ingenjörsgrupperingarna är enkelt uttryckt 
att ingenjörer är mer praktiska medan civilingen-

jörer är mer teoretiska. 
För att öka jobbmöjligheterna inom data och 

teknik är det till fördel om man är duktig på eng-
elska då jobben ofta är på internationella företag 
och yrkesspråket är engelska.

Bygg och anläggning
Byggandet har legat på rekordnivåer i länet under 
de senaste åren och efterfrågan på personal har 
varit stor. Byggandet kommer att fortsätta även 
under 2018 men fokus har börjat skifta från 
bostadsbyggande till byggandet av anläggningar 
och offentliga lokaler. Det fortsatta byggandet gör 
att jobbmöjligheterna är fortsatt goda om du har 
en gymnasieutbildning inom bygg eller eftergym-
nasial utbildning som ingenjör eller civilingenjör 
inom bygg och anläggning. Chanserna till jobb 
har även ökat för lärlingar som kommer direkt 
efter gymnasiets el- eller byggprogram. 

Jobb i byggbranschen innebär ofta att du behö-
ver byta arbetsplats utifrån var bygget genomförs 
och att det kan variera utifrån årstid.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare, betongarbetare, 
civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning, golvläggare, 
ingenjörer och tekniker inom bygg och anläggning, murare, 
målare och takmontörer. 

Medelgoda jobbmöjligheter: ställningsbyggare

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare, 
civilingenjörsyrken inom elektroteknik, maskinteknik, 
kemi och kemiteknik, ingenjörer och tekniker inom 
elektroteknik, maskinteknik, kemi och kemiteknik, miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer, systemanalytiker och it-arkitekter 
samt systemförvaltare. 

Medelgoda jobbmöjligheter: civilingenjörsyrken inom logistik 
och produktionsplanering samt systemadministratörer.
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Naturbruk 
Naturbruk är ett förhållandevis litet område 
och många som jobbar här är egna företagare 
och äldre. Trots att naturbruk inte sysselsätter 
särskilt många i länet finns goda möjligheter till 
jobb, särskilt inom skogsbruket där bristen på 
förare av skogsmaskiner och skogsarbetare är 
stor. Ett arbete inom skogsbruket innebär att du 
behöver kunna arbeta självständigt då mycket av 
arbetet sker ensamt, särskilt som skogsmaskinfö-
rare. Det är även bra med kunskaper i hur skogen 
fungerar för att avverkning och röjning ska bli så 
bra som möjligt. Då det har blivit vanligare att 
större företag köper in tjänster inom skogsbruket 
kan det vara bra att se egenföretagande som en 
möjlighet om man vill jobba inom området. 

För jobb inom jordbruk är det till fördel om du 
har gått ett naturbruksgymnasium då kunskaps-
kraven har ökat. Är du intresserad av att ta över 
och driva jordbruk i egen regi kan det många 
gånger vara komplicerat och dyrt. Därför är det 
bra om du undersöker möjligheterna till överta-
gande noggrant. 

Flera av jobben inom naturbruk är säsongsbe-
roende vilket innebär att möjligheterna till arbete 
varierar över året. Det finns också en geografisk 
variation i möjligheterna att jobba inom jord- och 
skogsbruk vilket kan vara bra att tänka på om du 
är intresserad av ett yrke inom naturbruk.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner, 
skogsarbetare och uppfödare och skötare av lantbrukets 
husdjur.

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt 
och bär och trädgårdsanläggare.
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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, 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?
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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 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.


