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Goda jobbmöjligheter
Många arbetsgivare i länet behöver anställa. Bristen på arbetskraft är stor och möjligheterna att få jobb är goda inom de flesta yrkesområden. Här får du veta mer om
jobbutsikterna i Gävleborgs län och vilken kompetens arbetsgivarna efterfrågar.
Det råder brist på arbetskraft i hela landet.
I Gävleborg är bristen större än på många
år. Arbetsgivare inom både offentlig och
privat verksamhet har svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens.
Särskilt stort är behovet inom vård, skola
och omsorg. Det är verksamheter som kräver mycket personal, samtidigt som många
anställda går eller har gått i pension.
Företag inom alla branscher tror att efterfrågan på deras varor och tjänster kommer
att öka. Vissa klarar ökningen med befintlig
personal, andra behöver nyanställa eller
åtminstone ersätta medarbetare som slutar.
Utbildning ökar möjligheterna

De allra flesta arbetsgivare vill att du har
en avslutad gymnasieutbildning. Om du
har en yrkesinriktad gymnasieutbildning är
möjligheterna till arbete ofta mycket goda.
Många yrken som arbetsgivare har särskilt svårt att rekrytera till har höga utbild-

ningskrav. En eftergymnasial utbildning
ger dig ofta mycket goda möjligheter att
hitta ett arbete.
Konkurrensen om jobb är större inom
yrken som inte kräver någon särskild
utbildning, eftersom fler söker dessa jobb.
Att fullfölja en gymnasieutbildning är ett
sätt att öka möjligheterna till arbete, skaffa
körkort ett annat. Du ökar också möjligheterna genom att kontakta arbetsgivare, visa
dig intresserad och lyfta fram dina styrkor.
Kanske kan du ett språk eller har andra
kunskaper som alla inte har? Be arbetsgivare du praktiserat hos eller föreningar du
varit engagerad i att vara dina referenser
när du söker jobb.
Låt inte könsnormer begränsa ditt val av
yrke eller utbildning. Inom yrkesområden
som är mans- eller kvinnodominerade kan
arbetsgivare tvärtom välkomna både din
kompetens och en jämställd arbetsplats
med större mångfald.

Kort om Jobbmöjligheter 2018
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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.

Här arbetar flest idag
Bilden visar hur alla anställda i Gävleborgs län fördelar sig mellan olika
yrkesområden. Störst är hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Där är
också bristen på arbetskraft väldigt stor och antalet lediga platser många.
Försäljning, hotell och restaurang har hög personalomsättning och är ofta
ett ingångsyrke för unga. Samtidigt konkurrerar många om jobben.
Andelen anställda per yrkesområde i Gävleborgs län
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3. Tillverkning, drift och underhåll: 18 %
4. ekonomi, administration, kultur och media: 10 %
5. Pedagogiskt arbete: 10 %
6. Bygg och anläggning: 6 %
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7. Transport: 6 %
8. Data, teknik och naturvetenskap: 5 %
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Andelen anställda per yrkesområde 2015, Gävleborgs län 16-64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte
i siffrorna.Källa: SCB.
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Jobbmöjligheterna inom hälso- och sjukvård är
mycket goda. Bristen är stor på undersköterskor,
sjuksköterskor, läkare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, tandsköterskor och många andra yrken.
Pensionsavgångarna är betydande och länets
befolkning blir äldre, vilket talar för ett fortsatt
stort behov av vård- och omsorgspersonal.
Du som har kompletta gymnasiebetyg från
vård- och omsorgsprogrammet har mycket goda
möjligheter att få jobb som undersköterska. Har
du dessutom körkort är chanserna ännu bättre.
De flesta undersköterskor arbetar inom hemtjänst och äldreboende.
Bristen på undersköterskor har medfört ökad
efterfrågan på vårdbiträden. Som vårdbiträde
arbetar du mer med det praktiska omsorgsarbetet och inte med det medicinska. Det krävs heller
ingen formell utbildning. Personliga assistenter
arbetar med stöd till människor med funktionsnedsättning. Arbetet kan variera mycket beroende på vem du arbetar med. Brukarens behov styr
arbetet och det är viktigt att personkemin mellan
er fungerar.
Även grundutbildade sjuksköterskor och läkare har goda möjligheter till jobb. Än större är
möjligheterna för sjuksköterskor och läkare med
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specialistutbildning inom något område.
Många vårdyrken kräver empatisk och social
förmåga. Du måste också kunna samarbeta med
andra och vara beredd att arbeta obekväma
arbetstider.
Även socialsekreterare, biståndsbedömare och
kuratorer är starkt efterfrågade. Dessa är oftast
utbildade socionomer, även om biståndsbedömare kan ha en annan bakgrund. För arbetet krävs
en empatisk förmåga, men samtidigt integritet i
arbetet och förmåga att fatta svåra beslut.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter,
barnmorskor, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare,
fysioterapeuter, grundutbildade sjuksköterskor,
kuratorer, läkare, personliga assistenter, psykologer,
receptarier, röntgensjuksköterskor, socialsekreterare,
specialistsjuksköterskor inom akut respektive allmän hälsooch sjukvård, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor,
undersköterskor vid hemtjänst och äldreboende samt på
vårdavdelning och mottagning, vårdare och boendestödjare,
vårdbiträden, veterinärer.
Medelgoda jobbmöjligheter: behandlingsassistenter och
socialpedagoger, fritidsledare, skötare.
Mindre goda jobbmöjligheter: barnskötare

Tillverkning, drift och underhåll
Länets tillverkningsindustri har många anställda
inom produktion. Arbetsgivarnas utbildningskrav har höjts över tid. En yrkesinriktad gymnasieutbildning eller en kvalificerad yrkesutbildning är numera ofta ett krav för att arbeta inom
industrin. Med utbildning är möjligheterna till
jobb goda.
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorer från ett kontrollrum.
Som processoperatör kan du arbeta inom exempelvis massa- och pappersindustri, inom stål- och
metallindustri eller inom kemisk industri.
Maskinställare och maskinoperatörer sysselsätter många i länet. Här finns också goda jobbmöjligheter. Som CNC-operatör sköter du datorstyrda maskiner för bearbetning och tillverkning av
detaljer av trä, metall eller plast inom verkstadsproduktion.
Många arbeten inom industrin kräver noggrannhet och förmåga att följa instruktioner,
men även samarbetsförmåga samt kvalitets- samt
produktivitetsfokus. Du bör också kunna ta egna
initiativ och kunna lösa problem som uppstår i
produktionen.
Elektriker har olika arbetsuppgifter beroende
på inriktning. Distributionselektriker arbetar

till exempel med de nät som transporterar el till
samhället, medan installationselektriker monterar in elektrisk utrustning i fastigheter. Gemensamt för de flesta elektriker är att de har samma
bas i grundutbildningen.
Möjligheterna till jobb som vaktmästare är
begränsade, medan däremot fastighetsskötare är
efterfrågade. Arbetsgivarna söker personer som
kan ta ett helhetsgrepp om drift, underhåll och
övervakning av anläggningar.
Goda jobbmöjligheter: distributionselektriker, drifttekniker vid
värme- och vattenverk, fastighetsskötare, fordonsmontörer,
industrielektriker, installations- och serviceelektriker,
lackerare och industrimålare, maskinoperatörer
livsmedelsindustri, maskinsnickare och -operatörer
inom träindustri, maskinställare och -operatörer inom
metallarbete, montörer av elektrisk och elektronisk utrustning,
motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer, process- och
maskinoperatörer stål- och metallverk, processoperatörer
trä- och pappersindustri, processövervakare kemisk industri,
processövervakare metallproduktion, svetsare och gasskärare,
tunnplåtslagare, underhållsmekaniker och maskinreparatörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: elektronikreparatörer och
kommunikationselektriker, maskinoperatörer gummi-, plastoch pappersvaruindustri, montörer av träprodukter, smeder.
Mindre goda jobbmöjligheter: handpaketerare, vaktmästare.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Inom området ryms många olika yrken. Det kan
vara allt från service till säkerhet. Utbildningskraven varierar beroende på yrke.
De vanligaste yrkena inom området är butikssäljare inom fackhandel respektive dagligvaruhandel, städare samt restaurang- och köksbiträden. Inom dessa yrken får också många yngre sitt
första jobb. Personalomsättningen är hög. Rekryteringar sker kontinuerligt samtidigt som många
söker jobben och konkurrensen är hög. Kraven
på utbildning och erfarenhet har höjts jämfört
med tidigare. Arbetsgivarna söker personal med
intresse och driv samt förmåga till service och
trevligt kundbemötande. Det är en god idé att du
själv tar kontakt med större dagligvarubutiker
och hör dig för om jobb. Genom goda kunskaper
inom ett särskilt område kan du öka dina möjligheter att jobba som säljare i butiker med liknande
inriktning. Som städare är det en fördel att ha
körkort.
Rekryteringar till telefonförsäljare sker löpande
och jobbmöjligheterna är goda. Du behöver ha
datorvana och ofta goda kunskaper i svenska. Att
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kunna lyssna, kommunicera med kunderna och
sälja är viktiga förmågor. Även företagssäljare är
efterfrågade. Utöver serviceanda och säljförmåga
är det en fördel att kunna analysera och tänka ut
lösningar på kundernas problem.
Intresset för att vårda sin hälsa, kropp och utseende har ökat. Det är högkonjunktur och många
hushåll har god ekonomi. Det bidrar till att fler
tar sig råd att anlita inte bara frisörer, utan även
hudterapeuter, massörer och personliga tränare.
Många av dessa arbetar som egna företagare.
Vill du jobba inom området är det därför bra att
utöver yrkeskunskaperna vara insatt i till exempel
ekonomi och marknadsföring.
Även restauranger och kaféer besöks oftare i
goda tider. Behovet är stort av framför allt kockar
och servitörer. Om du har utbildning och erfarenhet är möjligheterna till jobb mycket goda. Som
kock är det också en fördel att vara kreativ och
ha god organisationsförmåga. Du bör också tåla
stressiga situationer. För kafé- och konditoribiträden är jobbmöjligheterna medelgoda och för
restaurang- och köksbiträden mindre goda. Det

beror både på att kraven ökat och på att många
konkurrerar om dessa jobb. Att vara stresstålig,
serviceinriktad och ha öga för vad som behöver
göras är egenskaper som ökar möjligheterna till
jobb inom området. Gemensamt för yrken inom
restauranger och kaféer är att arbetstiderna ofta
är förlagda till kvällar och helger.
Poliser med fullgjord utbildning har lätt att få
anställning. Polisutbildningen är en 2,5 år lång
högskoleutbildning och går även att läsa på distans. I utbildningen ingår sex månaders avlönad
aspiranttjänstgöring. Brandmän har medelgoda
jobbmöjligheter och kan arbeta som antingen
heltidsanställda inom den kommunala räddningstjänsten eller i beredskap som deltidsbrandmän.
Såväl poliser som brandmän bör vara i god form
både fysiskt och psykiskt.
Som kriminalvårdare arbetar du på fängelse
eller häkte och har den dagliga kontakten med de
intagna. Arbetstiderna varierar eftersom verksamheten pågår dygnet runt. Du ska ha gymnasieutbildning och god hälsa för att bli anställd. I
början av anställningen måste du gå en internut-

bildning som anordnas av Kriminalvården.
Väktare och ordningsvakter ska förebygga och
förhindra brott och olyckor. Utöver väktarutbildning är det bra om du är kommunikativ och har
lätt för att samarbeta. Du behöver också kunna
ta ansvar för och motivera exempelvis ett ingripande.
Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar,
fastighetsmäklare, frisörer, företagssäljare, hovmästare och
servitörer, inköpare och upphandlare, kockar och kallskänkor,
kriminalvårdare, kundtjänstpersonal, marknadsanalytiker
och marknadsförare, pizzabagare, poliser, saneringsarbetare,
speditörer och transportmäklare, telefonförsäljare.
Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän,
bensinstationspersonal, brandmän, fotterapeuter,
hotellreceptionister, hudterapeuter, kafé- och
konditoribiträden, marknads- och försäljningsassistenter,
massörer och massageterapeuter, ordersamordnare,
renhållnings- och återvinningsarbetare, resesäljare och
trafikassistenter, väktare och ordningsvakter.
Mindre goda jobbmöjligheter: butikssäljare dagligvaror,
butikssäljare fackhandel, kassapersonal, restaurang- och
köksbiträden, städare.
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Ekonomi, administration, kultur och media

Pedagogiskt arbete

När yrkesgrupper som exempelvis läkare, chefer
eller ekonomer behöver renodla sina arbetsuppgifter ökar behovet av administrativt stöd.
Administratörer och administrativa assistenter
har goda eller medelgoda möjligheter till jobb.
Språk- och it-kunskaper är viktiga, liksom noggrannhet, kommunikativa färdigheter och samarbetsförmåga.
Handläggare till olika offentliga verksamheter
är också efterfrågade, liksom redovisningsekonomer, revisorer, controllrar och tolkar.

Behovet av lärare är stort och jobbmöjligheterna
mycket goda. Du kan välja att arbeta med allt
från små barn som förskollärare till att utbilda
vuxna i svenska språket som sfi-lärare.
För att arbeta som lärare krävs högskoleutbildning och inom de flesta läraryrken också lärarlegitimation. Även fritidspedagog är ett läraryrke
där du läser utbildning till grundskollärare, men
med inriktning mot fritidshem.
Läraryrken kräver att du är kommunikativ, har
en pedagogisk och social förmåga samt klarar
avatt strukturera och planera arbetet. Det är
också bra om du kan behålla lugnet i stressade
situationer.
Som studie- och yrkesvägledare underlättar du
för människor att välja utbildning, yrke eller karriär. Du kan arbeta i allt från skolor och universitet till myndigheter och privata företag.

Goda jobbmöjligheter: controllrar, försäkringssäljare
och försäkringsrådgivare, jurister, löne- och
personaladministratörer, medicinska sekreterare och
vårdadministratörer, personal- och hr-specialister,
redovisningsekonomer, revisorer, skattehandläggare,
socialförsäkringshandläggare, tolkar, utredare och
handläggare.
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Medelgoda jobbmöjligheter: chefssekreterare och vd-

Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare,

assistenter, ekonomiassistenter, kontorsassistenter och

grundskollärare, gymnasielärare, lärare i yrkesämnen,

sekreterare, kontorsreceptionister, skadereglerare och

speciallärare och specialpedagoger, studie- och

värderare.

yrkesvägledare.

Mindre goda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier,

Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter, universitets- och

informatörer, kommunikatörer och pr-specialister.

högskolelärare.

Bygg och anläggning

Naturbruk

Byggbranschen går för fullt och jobbmöjligheterna är goda för samtliga yrken. För de flesta
byggyrken krävs ett yrkesbevis som visar att du
har utbildning, gjort lärlingstimmar samt klarat
ett yrkesteoretiskt prov (YTP). Grovarbetare
inom bygg har inte samma utbildningskrav, men
är samtidigt det yrke som inte har fullt lika goda
jobbmöjligheter som övriga yrken inom bygg.
Just nu bedöms dock även grovarbetare ha väldigt goda jobbmöjligheter.
Beroende på yrke arbetar du självständigt eller
i arbetslag. Du måste räkna med att ofta byta
arbetsplats, ibland även till andra orter i landet.
God fysik och noggrannhet är viktiga förmågor
för de flesta yrken inom bygg och anläggning.
Även problemlösningsförmåga och självständighet är viktigt.

Förare av jordbruks- eller skogsmaskiner har
goda möjligheter till jobb, särskilt om du redan
har erfarenhet. Du behöver dock kunna betydligt
mer än att enbart köra. Kunskaper i växtodling
eller om skogen du arbetar i är viktiga liksom tekniska färdigheter. Maskinförare förväntas själva
sköta en del underhållsarbete på maskinerna.
Jobbmöjligheterna är goda även för skogsarbetare. I Gävleborgs län efterfrågas bland annat
vana skogsarbetare för manuell röjning. Du ska
gärna vara snabb och självständig, då jobben ofta
utförs på ackord. För att arbeta med motorsåg
krävs att du har tagit motorsågskörkort, som
består av en teoretisk och en praktisk del.
Det finns även goda möjligheter att jobba som
växtodlare och djuruppfödare. Efterfrågan på
bland annat ekologiska produkter upplevs ha
ökat.

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare,
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och
ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg
och anläggning, golvläggare, grovarbetare inom bygg
och anläggning, ingenjörer och tekniker inom bygg och
anläggning, kyl- och värmepumpstekniker, murare, målare,
ställningsbyggare, takmontörer, träarbetare och snickare, VVSmontörer.

Goda jobbmöjligheter: uppfödare och skötare av lantbrukets
husdjur, förare av jordbruks- och skogsmaskiner,
skogsarbetare, växtodlare och djuruppfödare med blandad
drift .
Medelgoda jobbmöjligheter: trädgårdsanläggare, odlare av
jordbruksväxter, frukt och bär.
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Data, teknik och naturvetenskap

Transport

För dig som är intresserad av problemlösning och
analys kan ett civil- eller högskoleingenjörsyrke
vara intressant. Det finns en mängd olika inriktningar och utbildningar. Du kan jobba brett och
praktiskt eller mer specialiserat. De flesta inriktningar innebär mycket goda jobb- och karriärmöjligheter.
Även inom it-området finns många analytiska
och problemlösande uppgifter. Du kan utveckla
program eller system, programmera, sköta driftoch underhåll, arbeta med support eller utveckla
webbplatser – bredden på jobb är stor. Att kunna
lyssna till användarens eller kundens behov är
viktigt. Erfarenhet av projektledning är ofta en
bra merit.

Du som vill arbeta som lastbils- eller bussförare
har mycket goda jobbmöjligheter. Lastbilsförare
är ett av de tio mest vanliga yrkena i länet och
många väntas gå i pension inom den närmaste
framtiden. För att arbeta som buss- eller lastbilschaufför behöver du utöver körkort också ha ett
yrkeskompetensbevis (YKB) som förnyas vart
femte år. Du behöver vara serviceinriktad
och du bör också kunna arbeta självständigt i och
med att du oftast arbetar ensam.
Tågvärdar och ombordansvariga har goda
jobbmöjligheter i Gästrikland. I jobbet behövs
serviceanda och kommunikativ förmåga, men det
är också bra om du är initiativrik och stresstålig.
Du får utbildning och praktik av arbetsgivaren
innan du börjar jobba.
Som taxiförare behöver du taxiförarlegitimation. Jobbmöjligheterna är något bättre i Hälsingland än i Gästrikland.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare,
civilingenjörsyrken inom elektroteknik, maskinteknik, logistik
och produktionsplanering, drifttekniker it, fastighetsförvaltare,
ingenjörer och tekniker inom maskinteknik,
elektroteknik, kemi och kemiteknik, industri, logistik och
produktionsplanering, laboratorieingenjörer, miljö- och
hälsoskyddsinspektörer, mjukvaru- och systemutvecklare,
nätverks- och systemtekniker, supporttekniker it,
systemanalytiker och it-arkitekter, systemförvaltare,
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Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare,
transportledare och transportsamordnare, tågvärdar och
ombordansvariga, lokförare.
Medelgoda jobbmöjligheter: brevbärare och
postterminalarbetare, taxiförare, reklamutdelare och

systemadministratörer, systemtestare och testledare.

tidningsdistributörer.

Medelgoda jobbmöjligheter: tandtekniker och

Mindre goda jobbmöjligheter: truckförare, lager- och

ortopedingenjörer.

terminalpersonal

Vilket yrke väljer du?
På Arbetsförmedlingens webbplats finns mer information om yrken. I Yrken A-Ö hittar du yrkesbeskrivningar 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
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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.
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SÅ FÖRBÄTTRAR DU DINA MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB

