JOBBMÖJLIGHETER
i Södermanlands län 2018
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Fler jobb i Södermanland
Här kan du läsa om jobbmöjligheterna under 2018 för olika yrken i Södermanlands län.
Arbetsmarknaden förbättras i Sverige och även i Södermanland blir jobben fler. Många
arbetsgivare behöver nyanställa och bristen på arbetskraft är stor i länet. Det skapas
också jobbtillfällen när många går i pension under kommande år och behöver ersättas.
Jobben i Södermanland kommer att bli fler och
det ser mycket ljust ut för arbetsmarknaden i
länet. Det gäller i stort sett samtliga branscher.
Har du de rätta kvalifikationerna är jobbmöjligheterna mycket goda inom ett stort antal
yrken på arbetsmarknaden. Jobbmöjligheterna
är goda för dig som har gymnasiekompetens,
yrkesutbildning, högskoleutbildning eller arbetslivserfarenhet.
Arbetsuppgifterna i olika yrken förändras hela tiden. Det kan till exempel innebära
förändringar av kunskapsinnehåll och teknik.
Den snabba teknikutvecklingen ställer krav på
ökade it-kunskaper inom allt fler yrken.
När arbetsuppgifterna utvecklas inom olika
yrken medför det oftast ökade krav på kunskaper och kvalifikationer hos de som ska anställas. Det här är exempel på en utveckling som
gör att arbetsgivare ibland upplever en brist
på arbetskraft när man ska rekrytera, trots att
många är arbetslösa.

Det är också bra att ha goda kunskaper i
svenska och kunna tänka sig en längre resväg
till sin arbetsplats. Att ha körkort är meriterande och inom många yrken kan det vara en
förutsättning för att få arbete.
Nu finns ett nytt pendlarkort i länet som
gör det möjligt att åka med såväl SJ som SL
(Stockholms lokaltrafik) på ett och samma kort.
Efterhand blir det även fler avgångar och nya
tåg både mot Östergötland, Örebro, Uppsala
och Stockholm. Det skapar nya möjligheter att
tydligare koppla samman Södermanland med
större arbetsmarknader.
Ett vanligt grundkrav bland många arbetsgivare är ett slutbetyg från gymnasiet. Det är en
utbildningsnivå som är gångbar inom ett stort
antal yrken. Om du har en eftergymnasial utbildning är jobbmöjligheterna ännu bättre. Olika
utbildningar inom Yrkeshögskolan stärker dina
jobbmöjligheter och kan passa personer som vill
varva studier med praktik på olika företag.

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 Södermanlands län fördelar sig mellan olika
yrkesområden. Flest arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt arbete.
Ett annat stort yrkesområde i länet är tillverkning, drift och underhåll. I
Södermanland är det fler som arbetar inom dessa yrkesområden jämfört
med riket som helhet.

Andelen anställda per yrkesområde i Södermanlands län
8.
1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 27 %

7.
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2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 19 %
6.

3. Tillverkning, drift och underhåll: 15 %
4. Ekonomi, administration, kultur media: 10 %
5. Utbildning: 9 %
6. Transport: 7 %

5.

7. Bygg och anläggning: 7 %
8. Data, teknik och naturvetenskap: 5 %
9. Naturbruk: 1 %

Andelen anställda per yrkesområde 2015, Södermanlands län 16-64 år.
Chefer, militärer och anställda där uppgift om yrke saknas och ingår inte
i siffrorna. Källa: SCB
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Hälso- och sjukvård, socialt arbete
Hälso- och sjukvård, omvårdnad och socialt arbete är det yrkesområde i länet där flest personer
har sitt arbete. Fler behöver arbeta inom dessa
yrken på grund av att länets befolkning stiger och
den största ökningen sker bland de äldre. Samtidigt ökar behoven av olika samhällsinsatser för att
få ett bättre, mer jämlikt och tryggare samhälle.
Därför ökar behoven av sjukvård, omsorg och
sociala insatser bland befolkningen. Många går
också i pension under kommande år och det behöver anställas många nya personer.
Ett bra sätt att prova om vård och omsorg är
något för dig är att söka som timvikarie till något
äldreboende eller servicehem för personer med
funktionsnedsättning på din hemort. Det finns
alltid goda möjligheter till timanställning, särskilt
på sommaren och under kvällar och helger även
för personer som saknar utbildning.
Undersköterska är ett av de största yrkena i
Sverige och även i Södermanland. Arbetet kan
innebära många olika arbetsuppgifter beroende på
vilken typ av verksamhet du jobbar inom. De flesta
undersköterskor arbetar inom äldreomsorgen. För
undersköterskor med kompletta gymnasiebetyg
från vård- och omsorgsprogrammet är jobbmöjligheterna goda. På några års sikt ökar behoven av
undersköterskor och jobbmöjligheterna kommer
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att vara ännu bättre. Detta gäller särskilt om du
har någon form av specialistkompetens inom till
exempel demens eller om du är flerspråkig.
Allt fler äldre kommer att erbjudas vård och
omsorg i det egna hemmet. Det gör att en tillgång
till körkort kan vara ett krav för att få anställning
som undersköterska inom hemtjänsten.
För att arbeta inom vården eller omsorgen krävs
oftast att du har en gymnasieutbildning. Vårdbiträden som saknar utbildning och erfarenhet har
inte lika goda jobbmöjligheter till en fast anställning som en utbildad undersköterska. Bristen på
utbildade undersköterskor har ändå skapat bättre
möjligheter även för vårdbiträden att få jobb.
För att arbeta som personlig assistent är det
meriterande om du är utbildad undersköterska.
Branschen växer men det är ändå konkurrens om
jobben. Vårdtagarens behov och din egen personliga lämplighet är ofta det som är avgörande när
man rekryterar.
Bristen på sjuksköterskor är stor och särskilt
sjuksköterskor med specialistkompetens har
mycket goda chanser till jobb. Även för läkare är
jobbmöjligheterna mycket bra och många läkare
rekryteras idag från andra länder. Fler behöver
utbildas både till läkare och till sjuksköterskor.
Socialsekreterare arbetar med att ge hjälp och

stöd till personer och familjer som befinner sig i
svåra situationer i livet. Arbetet innehåller många
möten och samtal med människor. En stor del av
arbetet består av utredningsarbete. Som socialsekreterare kan man arbeta med allt från familjerätt
och adoptionsfrågor till uppsökande verksamhet riktad mot de grupper man vill nå. För att
hantera utanförskap, psykisk ohälsa, mobbing
och kriminalitet krävs insatser från flera olika
samhällsfunktioner och det ökar också behoven
av insatser från den kommunala socialtjänsten.
Jobbchanserna för socialsekreterare är mycket bra
och många kommuner i länet behöver anställa fler
socialsekreterare.
Tandsjukvården i länet består både av offentlig verksamhet och alltmer privat verksamhet.
Jobbchanserna är bra särskilt för tandläkare men
även för tandsköterskor och tandhygienister.
Inom barnomsorgen hjälper barnskötare och
förskollärare varandra i det dagliga arbetet.
Barnskötaren deltar i lek och aktiviteter samt
är behjälplig vid måltider och sovstunder. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret men
även barnskötaren är delaktig i den pedagogiska
planeringen. Dokumentation samt planering av
olika aktiviteter är viktiga delar av arbetet. Bristen
på förskollärare gör att det allt oftare efterfrågas

barnskötare och för dem har jobbmöjligheterna
förbättrats. Jobbmöjligheterna för förskollärare är
mycket goda.
Att arbeta som veterinär kan vara fysiskt krävande om du ska arbeta med större djur som kor
och hästar. Du måste ha tillgång till körkort och
arbetet kräver ofta jourverksamhet på nätter och
helger.
Efterfrågan på vård av sällskapsdjur har ökat
och för specialiserade och erfarna smådjursveterinärer är jobbmöjligheterna mycket goda. Det är
många som söker till de utbildningar som finns i
landet men det är svårt att ta sig in på utbildningen. Är du en färdigutbildad veterinär har du goda
möjligheter till jobb.

Goda jobbmöjligheter: apotekare, arbetsterapeuter,
barnmorskor, barnskötare, behandlingsassistenter och
socialpedagoger, biomedicinska analytiker, biståndsbedömare,
fritidsledare, fysioterapeuter (sjukgymnaster), grundutbildade
sjuksköterskor, kuratorer, läkare, personliga assistenter,
psykologer, receptarier, röntgensjuksköterskor, skötare,
socialsekreterare, specialistsjuksköterskor inom akut hälsooch sjukvård, specialistsjuksköterskor inom allmän hälsooch sjukvård, tandhygienister, tandläkare, tandsköterskor,
undersköterskor- både inom äldreboende och mottagning,
veterinärer, vårdare och boendestödjare, vårdbiträden.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Många ungdomar får sina första jobb inom försäljning, hotell eller restaurang. Omsättningen på
personal är relativt hög vilket skapar ingångar till
jobb även om det ofta kan vara många sökande till
de lediga jobben.
Turismen har en positiv utveckling i länet. Det
gäller särskilt under sommaren då natur, sjöar
och kust lockar till olika aktiviteter. Det är positivt för såväl handel som hotell och restauranger.
Här finns också lokaler och anläggningar för olika
evenemang, nöjen, musik eller idrottsaktiviteter.
När större arrangemang anordnas krävs ofta
extrapersonal för många olika sysslor.
Jobbmöjligheterna är goda för kockar med
yrkeserfarenhet och som kan laga utländsk mat.
Under turistsäsongen ökar behovet av kockar och
det blir svårare för arbetsgivarna att hitta den
personal som efterfrågas. I länet finns det många
kurs- och konferensanläggningar där ett varierat
utbud och hög kvalitet på maten är ett av deras
starkaste konkurrensmedel.
Även för städare är jobbmöjligheterna relativt
goda. Med yrkesbevis för städservice och tillgång
till körkort ökar dina möjligheter att få ett arbete.
Många nya städjobb har skapats sedan det blev
möjligt för privata hushåll att få en skatterabatt
för dessa tjänster.
Företagssäljare är ett stort yrke. Flest finns
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inom industrin och handeln. För att jobba som
företagssäljare ska man ha goda kunskaper om de
produkter man ska sälja och dessutom ha de rätta
säljegenskaperna. Jobbmöjligheterna är goda om
du har en eftergymnasial utbildning och har bra
språkkunskaper.
Servicekänsla och bra bemötande är viktiga
egenskaper om man vill jobba inom dagligvaruhandel. Uppgifterna varierar oftast mellan att
arbeta i kassa, uppackning, prismärkning och
påfyllning av varor. Man bör vara inställd på
att jobba helger och kvällar enligt schemalagda
arbetstider. Det är oftast stor konkurrens om jobben men många av dem som söker saknar ofta de
kvalifikationer som efterfrågas.
Goda jobbmöjligheter: apotekstekniker, bartendrar, frisörer,
företagssäljare, hotellreceptionister, hovmästare och
servitörer, inköpare och upphandlare, kockar, kriminalvårdare,
kundtjänstpersonal, pizzabagare, poliser, restaurangbiträden,
saneringsarbetare, speditörer och tranportmäklare, städare,
väktare.
Medelgoda jobbmöjligheter: brandmän, fotterapeuter,
hudterapeuter, inköps- och orderassistenter, kafé- och
konditoribiträden, renhållnings- och återvinningsarbetare,
telefonförsäljare.
Mindre goda jobbmöjligheter: banktjänstemän,
bensinstationspersonal, butikssäljare dagligvaror,
butikssäljare fackhandel, fastighetsmäklare kassapersonal,
resesäljare.

Tillverkning, drift- och underhåll
Det här är ett yrkesområde som är stort i länet.
Rekryteringsbehoven varierar med konjunkturläget men utsikterna för 2018 är mycket goda
och många industriföretag behöver anställa mer
personal. I många fall är det genom ett bemanningsföretag du får ditt första industrijobb.
Många jobb av enklare karaktär inom tillverkning har rationaliserats bort eller försvunnit till
låglöneländer. Det här är förändringar som berör
länet även under kommande år. Produkter och
tillverkningsprocesser har i allt högre grad specialiserats. Man kan säga att vi ser en förändring
från massproduktion i fabrikerna till specialiserad och kundstyrd produktion. Detta har i sin tur
medfört ett förändrat kunskapsinnehåll bland
många yrken. Maskiner och tillverkningsprocesser har blivit allt mer avancerade och den största
förändringen gäller ett ökat användande av
olika IT och datasystem i produktionen. Många
tunga och monotona arbetsuppgifter har ersatts
med uppgifter med ett större kunskapsinnehåll.
Många tillverkningsjobb har därmed blivit fysiskt
lättare och mer omväxlande. Har du gått gymnasiets industriprogram, kan läsa ritningar och har
en god teknisk förståelse ökar dina möjligheter.

Industriteknisk utbildning och kunskaper i
programmering är ett vanligt krav inom många
industriyrken. Men det gäller långt ifrån alla
tillverkningsjobb. På många arbetsplatser kan
en vana av tillverkningsarbete och god fysik vara
tillräckliga kvalifikationer. Jobbmöjligheterna är
goda för exempelvis industrielektriker, lackerare,
svetsare, tunnplåtslagare och maskinreparatörer.
Har du erfarenhet av arbete inom tillverkning,
drift- och underhåll ökar dina jobbmöjligheter.
Goda jobbmöjligheter: bagare och konditorer,
distributionselektriker, drifttekniker vid värme- och
vattenverk, elektronikreparatörer, fastighetsskötare,
finmekaniker, industrielektriker, lackerare, maskinoperatörer
livsmedelsindustri, maskinställare inom metallarbete,
motorfordonsmekaniker, svetsare, tunnplåtslagare,
underhållsmekaniker och maskinreparatörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: fordonsmontörer,
maskinoperatörer kemiska produkter, maskinsnickare
inom träindustri, montörer av elektrisk och elektronisk
utrustning, montörer av metall- och plastprodukter,
process- och maskinoperatörer inom stål- och metallverk,
processövervakare inom metallproduktion.
Mindre goda jobbmöjligheter: vaktmästare.
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Ekonomi, administration, kultur och media

Pedagogiskt arbete

För yrken inom ekonomi, administration och
media behövs oftast någon form av eftergymnasial utbildning. All verksamhet kräver
sin administration och det gör att många av
dessa yrken finns inom alla branscher.
Inom hälso- och sjukvården finns behov av
medicinska sekreterare som även kan kallas
läkarsekreterare eller vårdadministrativ sekreterare. Jobbmöjligheterna är också goda för
redovisningsekonomer som jobbar med olika
verksamheters in- och utbetalningar, gör bokslut
och analyserar resultat.
Jobbmöjligheter för kontorsassistenter och
sekreterare är medelgoda. Det beror på att konkurrensen om dessa jobb är stor. Med en bred
kompetens och kunskaper inom språk, ekonomi
och it ökar möjligheterna.

Om du vill jobba som lärare är det viktigt att
du har en god kommunikativ och pedagogisk förmåga och tycker om att arbeta med människors
utveckling.
Lärare kan arbeta med olika åldrar från förskolan till vuxenutbildningar, folkhögskola,
högskola och universitet. Du kan också utbilda
dig till olika typer av speciallärare eller yrkeslärare. Det finns också behov av sfi-lärare (svenska
för invandrare) för att undervisa nyanlända. För
alla utbildningsyrken krävs högskoleutbildning
och för de flesta läraryrken krävs också lärarlegitimation.
Det föds allt fler barn i länet och behoven av
barnomsorg och utbildning i tidiga åldrar ökar.
Det innebär att förskollärare och grundskollärare
har goda jobbmöjligheter. Även inom gymnasieskolan ökar elevunderlaget under många år framöver. Utexaminerade lärare med lärarlegitimation
kan se fram emot mycket goda jobbmöjligheter
under många år framöver.

Goda jobbmöjligheter: controllrar, jurister, löne- och
personaladministratörer, medicinska sekreterare, personaloch HR-specialister, redovisningsekonomer, revisorer,
skattehandläggare, socialförsäkringshandläggare, tolkar,
utredare och handläggare.
Medelgoda jobbmöjligheter: chefssekreterare och
VD-assistenter, ekonomiassistenter, informatörer,
kontorsassistenter och sekreterare, skadereglerare,
telefonister.
Mindre goda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier,
kontorsreceptionister.
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Goda jobbmöjligheter: fritidspedagoger, förskollärare,
grundskollärare, gymnasielärare, lärare i yrkesämnen,
specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare, universitetsoch högskolelärare.
Medelgoda jobbmöjligheter: elevassistenter

Bygg och anläggning
Inom detta yrkesområde har Södermanland en
högre andel jobb jämfört med landet i stort. Det
beror på att många byggföretag också har Stockholmsområdet som sin arbetsmarknad. Som
byggnadsarbetare måste du vara beredd på att
arbeta utanför hemorten, ibland under längre
perioder vilket kan innebära veckopendling.
Det byggs på många olika håll i länet. Bland de
olika projekten märks exempelvis bostadsbyggande, om- och tillbyggnad av sjukhus, simhallar,
skolbyggnader, samt väg och järnvägssatsningar.
Stora yrken är exempelvis träarbetare/snickare,
målare, anläggningsarbetare och betongarbetare.
Antalet jobb har ökat i god takt under de senaste
åren och det ser även ljust ut för kommande år.
För att få arbete krävs oftast yrkesbevis som
visar att du har utbildning, har arbetat ett antal
lärlingstimmar, samt klarat yrkesteoretiskt prov.
Bedömningarna i faktarutan nedan gäller personer med yrkesbevis.
Jobbmöjligheterna är mycket goda för byggnadsarbetare med yrkeserfarenhet. Men trots att
Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare,
anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och
ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg och
anläggning, golvläggare, kyl- och värmepumpstekniker,
murare, målare, plattsättare, ställningsbyggare, takmontörer,
snickare, VVS-montörer.

jobbmöjligheterna är goda kan det ibland vara
svårt att få anställning som lärling för den som är
nyutbildad. Många elever vill blir snickare eller
elektriker och därför kan det vara svårt att få en
lärlingsplats inom dessa yrken.

Data, teknik och naturvetenskap
Jobbmöjligheterna är goda för många yrken som
kräver teknisk, eller någon form av systemvetenskaplig utbildning. Det gäller särskilt för civilingenjörer och högskoleingenjörer. Många arbetsgivare uppger att det är brist på personal med
dessa inriktningar. Även gymnasieutbildade från
det tekniska programmet efterfrågas. Eftersom
det inte finns så många större It-företag i länet
så är det inte heller så många som arbetar inom
området. Däremot finns det jobb inom i stort
sett alla branscher eftersom alla företag behöver
kompetensen för sina it-system.
Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare,
civilingenjörer inom flera inriktningar, drifttekniker it,
eltekniker, fastighetsförvaltare, ingenjörer inom flera
inriktningar, mjukvaru- och systemutvecklare, nätverks- och
systemtekniker, supporttekniker it, systemanalytiker och
it-arkitekter, systemförvaltare, systemtestare och testledare,
tandtekniker och ortopedingenjörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: kemister, laboratorieingenjörer,
miljö- och hälsoskyddsinspektörer.
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Transport

Naturbruk

Här kan man arbeta som yrkesförare, transportledare, trafikledare, lagerarbetare eller brevbärare.
För yrkesförare finns nu krav på yrkeskompetensbevis (YKB). Har du utöver det behörighet för till
exempel transport av farligt gods (ADR), truckkort, kyltransport eller liknande så ökar dina
jobbmöjligheter. Ska du jobba som taxiförare
måste du ha taxiförarlegitimation som utfärdas
av Transportstyrelsen.
För yrkesförare av fordon är det viktigt med
ansvarskänsla. Det gäller både för fordonet och
för gods eller passagerare som transporteras.
Det är också viktigt att vara noggrann med säkerheten. Jobbmöjligheterna är goda för lastbilsförare och bussförare som genomgått och fått sitt
yrkesförarbevis (YKB).
Det är ofta hård konkurrens om jobben som
lagerarbetare och truckförare och jobbmöjligheterna är därför medelgoda. Rationaliseringar
och införandet av ny teknik gör att arbetsgivarna
ofta efterfrågar en bred kompetens, så dina
jobbmöjligheter ökar om du har truckkort för B-,
C- eller D-truck.

Näringen är viktig som råvaruleverantör till
bland annat byggverksamhet, trä-, och livsmedelsindustrin. De tre vanligaste yrkena i branschen
är förare av jordbruks- och skogsmaskiner, djurskötare och växtodlare. Sörmland har en förhållandevis hög sysselsättning inom naturbruk och
livsmedelsindustri.
För personer som har utbildning är jobbmöjligheterna goda för många yrken inom lantbruk,
trädgård och skogsbruk. Det är vanligt att arbetsgivare köper in tjänster från andra i stället för att
anställa i egen regi. Möjligheterna för att arbeta
inom naturbruk ökar om du har ett eget företag
registrerat.
Teknikutvecklingen är påtaglig i branschen och
duktiga maskinförare som kan arbeta självständigt, med kunskaper om grödor, djur och skogsvård har goda jobbmöjligheter. Maskinerna som
brukas inom näringen är dyra investeringar och
därför är erfarenhet och maskinkunskaper eftertraktade kunskaper. Arbetsdagarna är ofta långa
och många gånger oregelbundna. Utan körkort
kan det vara svårt att ta sig till arbetsplatsen.

Goda jobbmöjligheter: bussförare, lastbilsförare, lokförare,
taxiförare, transportledare.

Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner,

Medelgoda jobbmöjligheter: lager- och terminalpersonal,

djur inom lantbruk, växtodlare.

tågvärdar.
Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare, truckförare.
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skogsarbetare, trädgårdsanläggare, uppfödare och skötare av

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt
och bär.

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 intresserad 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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