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Frågor och svar om gruvnäringen
Hur hittar man lediga jobb inom gruvnäringen?
 Platsbanken på de olika gruvorterna


Företagens hemsidor



Länstidningar och lokaltidningar

Arbetsförmedlingen gruvnäring har lagt ut länkar till några av de aktuella
företag som verkar inom gruvnäringen i Sverige, se
www.arbetsformedlingen.se/gruvnaring

Vilka är dom vanligaste yrkena?
Det finns ungefär 200 olika yrken hos de stora gruvbolagen. De stora
yrkesgrupperna inom gruvnäringen är bergarbetare, mekaniker,
elektriker, driftspersonal, processoperatörer, yrkesförare, maskinförare
samt olika typer av ingenjörer och andra specialistbefattningar.

Vilken kompetens efterfrågas idag?
En bredd av olika kompetenser efterfrågas som till exempel ingenjörer,
olika specialistbefattningar såväl som mekaniker, bergarbetare och
elektriker. Maskinförare och yrkesförare är andra kompetenser som det
är och kommer att vara ett stort behov av.
För att du ska få jobba inom gruva krävs det oftast att du har minst:


Gymnasiekompetens



B-körkort



God svenska i tal på grund av säkerhetskrav

Arbetsförmedlingen
Kommunikationsavdelningen
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Vilka arbetstider jobbar man?
Verksamheten pågår året om dygnet runt vilket gör att det är vanligt
förekommande med skiftgång, men även arbete på dagtid förkommer.

I vilka kommuner bedrivs det gruvverksamhet idag?
I Sverige finns det tre dominerande gruvområden, Malmfälten,
Västerbotten samt Bergslagen.
Kommuner där det förekommer gruvdrift är:


Kiruna



Gällivare



Pajala



Skellefteå



Lycksele



Norsjö



Östhammar



Askersund



Lindesberg

Kan man göra personliga besök hos arbetsgivaren?
För personliga besök hos arbetsgivarna bör man boka tid i förväg.
Alla företag har inte personalansvariga på plats. De som har det finns på
säkerhetsområden där spontanbesök inte är möjliga.
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Vad ska ett CV innehålla?
Ditt CV ska innehålla en komplett förteckning av utbildning och
arbetslivserfarenhet i kronologisk ordning. Ditt CV skall dessutom
innehålla minst två referenser som arbetsgivaren lätt kan kontakta.
Eventuella luckor i ditt CV måste kunna förklaras. Bifoga ett
personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker den
aktuella tjänsten. Be gärna någon annan läsa igenom ditt CV/personliga
brev innan du skickar det till en arbetsgivare.
Vilka utbildningar kan leda till arbete inom gruvnäringen?
Yrkesinriktade utbildningar inom till exempel bygg, el, maskin, mekanik,
industri, transport, energi, berg på gymnasie-, yrkeshögskole- och
universitetsnivå.
För mer information om utbildningar läs på
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Yrke-ochframtid.html

För feedback på ansökningshandlingar vänligen kontakta
Arbetsförmedlingen Kundtjänst på telefon 0771-416 416
kundtjanst@arbetsformedlingen.se
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på
www.arbetsformedlingen.se/gruvnaring
gruvnaring@arbetsformedlingen.se

