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Många lediga jobb
Jobbmöjligheter vänder sig till dig som behöver vägledning om var du har störst
möjlighet att få jobb i Örebro län under 2017. Det kommer finnas goda jobbmöjligheter inom många yrken fram till slutet av 2017. Jobben kommer främst att finnas
inom den offentliga och privata tjänstesektorn.
Allt fler kommer att få ett jobb
Antalet personer som får jobb under 2017 blir
fler. Det går bra för många arbetsgivare och
jobbmöjligheterna blir goda inom många yrken.
Det är främst inom den offentliga och privata
tjänstesektorn som flest behöver anställas. Här
efterfrågas bland annat personal inom utbildning, vård, hotell och restaurang samt it. Inom
dessa branscher finns störst chans för dig som
söker arbete. Även inom bygg och anläggning
har du goda möjligheter till jobb, om du har utbildning. Är du ung och saknar erfarenhet har
du störst möjlighet till jobb inom handel samt
hotell och restaurang.

Utbildning och körkort ökar dina
jobbmöjligheter
Dina jobbmöjligheter ökar om du har en gymnasieutbildning, oavsett inriktning, eftersom de
flesta jobb ställer krav på det. Möjligheterna att
få ett arbete direkt efter gymnasiet är störst om
du har gått ett yrkesprogram. Har du erfarenhet inom ditt område ökar jobbmöjligheterna
ännu mer. På lång sikt finns det goda jobbmöjligheter inom många yrken och det finns
därför många utbildningar att välja bland som
leder till arbete. Bland de jobb som inte kräver
någon särskild utbildning är konkurrensen ofta
väldigt hög. Det gör att möjligheterna till jobb
inom dessa yrken är betydligt lägre. Körkort
behövs inom många yrken. Du har också större
jobbmöjligheter om du är beredd att flytta eller
pendla.

Kort om Jobbmöjligheter 2017
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Materialet vi presenterar här baseras på Arbetsförmedlingens intervjuundersökning hösten 2016. 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 2017.

Här arbetar flest idag
Diagrammet visar hur alla anställda i Örebro län fördelar sig mellan
olika yrkesområden. Flest arbetar inom hälso- och sjukvård samt socialt
arbete. Många arbetar även inom försäljning, hotell, restaurang och
service. Det är ett brett yrkesområde som omfattar allt från försäljare inom
dagligvaruhandeln till väktare.

Andelen anställda per yrkesområde i Örebro län
8.
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1. Hälso- och sjukvård samt socialt arbete: 23 %

1.
7.

2. Försäljning, hotell, restaurang och service: 18 %
3. Tillverkning, drift och underhåll: 15 %
4. Ekonomi, administration, kultur och media: 12 %

6.

5. Pedagogiskt arbete: 9 %
6. Transport: 8 %
7. Data, teknik och naturvetenskap: 7 %

5.

8. Bygg och anläggning: 6 %

2.

9. Naturbruk: 2 %
4.
Andelen anställda per yrkesområde i Örebro län. Chefer, militärer och
anställda där uppgift om yrke saknas ingår inte i siffrorna. Källa: SCB.
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Tillverkning, drift och underhåll
Stora grenar inom tillverkning, drift och underhåll i länet är maskinindustri och metallindustri. Trots att jobben inte blir fler inom området
under 2017 behöver det ändå rekryteras, eftersom
många går i pension eller slutar av andra anledningar. Det är ett stort yrkesområde och behov av
personal finns hela tiden. Industrin tar till viss
del in personal från bemanningsföretag, så vill du
öka dina jobbmöjligheter är det bra att ta kontakt
med dessa företag. Yrken inom tillverkning, drift
och underhåll ställer ofta krav på att du genomfört en gymnasieutbildning med yrkesinriktning.
I vissa fall krävs dessutom någon specifik utbildning inriktad mot det yrke du söker. Det är också
vanligt att du ska ha några års erfarenhet inom
vissa yrken. God förståelse för produktionsprocessen är allt mer efterfrågad.
Söker du dig till detta område är underhållsmekaniker och maskinreparatör ett yrke där du
har goda jobbmöjligheter. Flest jobb inom yrket
finns i Örebro kommun och Lindesbergs kommun. Söker du jobb som maskinreparatör ska du
ha utbildning från exempelvis industritekniska
programmet på gymnasiet. Du bör vara strukturerad då du planerar och genomför underhållsarbete av maskinerna. Jobbmöjligheterna för
motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
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är goda. Särskilt goda är de om du har kunskaper
i de senaste metoderna i exempelvis felsökning.
Det är goda jobbmöjligheter oavsett om du vill
jobba som till exempel bilmekaniker eller lastbilsmekaniker. Men lastbilsmekaniker kan sägas ha
mycket goda jobbmöjligheter. Det är ett krav att
du har körkort.
Vill du arbeta som svetsare och gasskärare är
dina jobbmöjligheter medelgoda. Här krävs det
ofta att du har efterfrågade svetslicenser. Yrket
kan innebära jobb med både svetsmaskiner och
manuell svetsning. Många söker sig till yrket
vaktmästare och det är därför mindre goda
jobbmöjligheter inom yrket. Om du breddar dina
kompetenser inom exempelvis vvs-teknik och el
kan du ha större chans till jobb i yrket.
Goda jobbmöjligheter: industrielektriker, lackerare
och industrimålare, motorfordonsmekaniker och
fordonsreparatörer, smeder, tunnplåtslagare,
underhållsmekaniker och maskinreparatörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: finmekaniker, maskinoperatörer,
kemiska och farmaceutiska produkter, processövervakare
inom kemisk industri, svetsare och gasskärare.
Mindre goda jobbmöjligheter: fastighetsskötare,
handpaketerare, montörer av metall-, gummi- och
plastprodukter, vaktmästare.

Data, teknik och naturvetenskap
Inom det här yrkesområdet finns en mängd olika
yrken där det behövs personer som kan arbeta.
Inom it-området krävs oftast en högskoleutbildning för att få ett jobb. Här behöver du ofta
vara självgående i dina arbetsuppgifter. Har du
erfarenhet av projektledning ökar du dina jobbmöjligheter. Arbetsgivarna söker ofta efter vissa
spetskompetenser. Det kan exempelvis vara inom
vissa programmeringsspråk. Yrkesområdet utvecklas ständigt, så det är nödvändigt att du håller dig uppdaterad på den senaste tekniken. Goda
kunskaper i engelska ökar dina jobbmöjligheter.
Mjukvaru- och systemutvecklare är exempel på
ett stort yrke där du har goda chanser till jobb.
Du bör vara beredd på att jobba i Örebro kommun, då tre av fyra inom yrket i länet jobbar där.
Söker du som systemförvaltare ökar dina chanser
till jobb om du har pedagogisk förmåga eftersom
du ofta ansvarar för utbildning av kunder som
använder systemen.
Gemensamt för jobben inom teknik och naturvetenskap är att det krävs en högskoleutbildning.
Flera civilingenjörs- och ingenjörsyrken har goda
jobbmöjligheter. Det är exempelvis goda jobbmöjligheter för civilingenjörer inom maskinteknik.
Inom detta yrke jobbar majoriteten i Örebro

kommun. Har du erfarenhet av projektledning
ökar du dina möjligheter till jobb. Även som maskiningenjör har du goda jobbmöjligheter i länet.
Yrket finns på flera orter, men främst i Örebro
kommun och Karlskoga kommun. Dina chanser
till jobb som civilingenjör eller högskoleingenjör
ökar om du har erfarenhet inom yrket. Är du
nyutexaminerad kan du skaffa dig erfarenhet
genom att ta ett jobb på en något lägre kvalifikationsnivå än du utbildat dig till. Är du i slutet av
dina studier ökar du chanserna till jobb om du
gör ett examensarbete åt ett specifikt företag. Det
gäller hela yrkesområdet men särskilt inom it.

Goda jobbmöjligheter: arkitekter och lantmätare,
civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik,
civilingenjörsyrken inom maskinteknik, drifttekniker it,
ingenjörer och tekniker inom maskinteknik, kemister,
mjukvaru- och systemutvecklare, systemanalytiker och itarkitekter, systemförvaltare, systemtestare och testledare.
Medelgoda jobbmöjligheter: fastighetsförvaltare,
laboratorieingenjörer, miljö- och hälsoskyddsinspektörer,
supporttekniker it.
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Transport

Bygg och anläggning

Inom yrkesområdet finns det en blandning av
enklare och mer avancerade yrken som kräver
utbildning på minst gymnasial nivå.
Det finns goda möjligheter till jobb om du vill
arbeta som lastbilsförare. Yrket kräver yrkeskompetensbevis (YKB) och ofta intyg för farligt gods
(ADR). Söker du som lastbilsförare ökar du dina
jobbmöjligheter om du även har truckkort. Det
är även viktigt att ha servicekänsla då du ofta
kommer i kontakt med kunder. Som lokförare är
också jobbmöjligheterna goda. Du bör trivas med
att arbeta självständigt. Utbildning till yrket finns
i Hallsberg.
Mindre goda möjligheter till jobb har du som
söker jobb som lager- och terminalpersonal då
många söker sig till detta yrke. Yrket är dock stort
och det finns ofta efterfrågan på personal. Som
lagerarbetare bör du vara beredd på att kunna
jobba olika tider. Möjligheterna till jobb ökar
framöver, då fler lagerverksamheter tillkommer.

Det byggs fortsatt mycket i länet och det innebär
att du har goda möjligheter till jobb inom nästan
alla byggyrken. För att få jobb på en byggarbetsplats ställs det oftast krav på utbildning och ett
antal genomförda lärlingstimmar samt godkänt
yrkesteoretiskt prov. Söker du en lärlingsanställning inom exempelvis träarbete eller el är det
generellt inte lika goda jobbmöjligheter.
Som anläggningsarbetare har du goda chanser
till jobb. Arbetet är säsongsbetonat, vilket innebär att det finns flest jobb under sommarhalvåret.
Du ökar dina jobbmöjligheter om du har kunskap
inom olika områden, exempelvis stensättning och
rörläggning. Söker du som vvs-montör har du
goda chanser till jobb då det är få som utbildar
sig till yrket. Har du kunskaper inom svetsning
ökar du dina jobbmöjligheter. Yrkena i listan
nedan avser inte lärlingar.

Goda jobbmöjligheter: buss- och spårvagnsförare,

Goda jobbmöjligheter: anläggningsarbetare,

lastbilsförare, lokförare, tågvärdar och ombordansvariga.

anläggningsmaskinförare, betongarbetare, byggnads- och

Medelgoda jobbmöjligheter: transportledare och
transportsamordnare.
Mindre goda jobbmöjligheter: brevbärare och postterminalarbetare, lager- och terminalpersonal, reklamutdelare
och tidningsdistributörer, taxiförare, truckförare.
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ventilationsplåtslagare, civilingenjörsyrken inom bygg och
anläggning, golvläggare, murare, målare, takmontörer,
träarbetare och snickare, vvs-montörer.
Medelgoda jobbmöjligheter: grovarbetare inom bygg och
anläggning.

Pedagogiskt arbete

Naturbruk

Antalet barn och ungdomar påverkar efterfrågan
på personal inom pedagogiskt arbete. Det är för
närvarande stor personalbrist och den väntas
öka, särskilt inom förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan. Det beror på att antalet barn
i dessa årskullar ökar, samtidigt som många inom
läraryrket går i pension.
Du behöver oftast ha en högskoleutbildning
inom det yrke du söker dig till. Viktigt att tänka
på är kravet på lärarlegitimation som finns för
lärare. Söker du jobb som gymnasielärare är
jobbmöjligheterna störst inom matematik och
naturvetenskapliga ämnen. Som lärare i yrkesämnen har du goda jobbmöjligheter, särskilt om
du kan undervisa inom vård och omsorg. Även
lärare inom sfi (svenska för invandrare) har goda
jobbmöjligheter. Speciallärare och specialpedagoger har också goda jobbmöjligheter, men då krävs
en utbildning utöver din vanliga lärarutbildning.
Söker du som förskollärare har du goda jobbmöjligheter om du är utbildad inom yrket.

På grund av ett ansträngt läge söks det inte så
mycket personal till naturbruket, men du har
ändå goda jobbmöjligheter inom några yrken.
Väljer du att söka dig hit är det en stor fördel att
ha gått naturbruksgymnasium samt att du har
viss erfarenhet. Naturbruket utvecklas successivt
och involverar allt mer teknik.
Som förare av jordbruks- och skogsmaskiner
har du goda jobbmöjligheter. Vill du jobba som
förare av skogsmaskiner krävs ofta olika certifikat och du bör kunna arbeta självständigt, då du
ofta arbetar ensam. Du bör även ha kunskap om
skog för att avverkningen ska bli så bra som möjligt. Söker du som förare av jordbruksmaskiner
ökar dina chanser om du är erfaren. Du bör vara
tekniskt intresserad och kunnig inom odlingsarbete. Vill du arbeta som trädgårdsanläggare
bör du, beroende på uppgift, ha utbildning från
exempelvis naturbruksgymnasium eller yrkeshögskola. Du ökar dina jobbmöjligheter om du
har körkort och om du kan köra traktor.
Goda jobbmöjligheter: förare av jordbruks- och skogsmaskiner,

Goda jobbmöjligheter: elevassistenter, fritidspedagoger,

växtodlare och djuruppfödare med blandad drift.

förskollärare, grundskollärare, gymnasielärare, lärare i

Medelgoda jobbmöjligheter: odlare av jordbruksväxter, frukt

yrkesämnen, speciallärare och specialpedagoger, studie- och
yrkesvägledare, universitets- och högskolelärare.

och bär, skogsarbetare, trädgårdsanläggare, uppfödare och
skötare av lantbrukets husdjur.
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Försäljning, hotell, restaurang och service
Är du ung och mindre erfaren har du större möjligheter till flera jobb inom detta yrkesområde än
inom många andra. Även om det är hård konkurrens inom flera yrken är det här som många
personer börjar sitt arbetsliv. Det finns också en
rad olika yrken som du har goda jobbmöjligheter
inom. Det är inom dagligvaru- och fackhandeln
du har störst jobbmöjligheter som oerfaren. Konkurrensen om jobb inom försäljning är hård, men
samtidigt är det hög personalomsättning. De som
slutar behöver oftast ersättas. Här efterfrågas serviceinriktad personal och du bör vara beredd på
att jobba deltid. Har du en fullgjord gymnasieutbildning ökar det dina möjligheter till jobb. Söker
du som företagssäljare efterfrågas ofta kunskaper
i andra språk som engelska och tyska. Provisionsbaserad lön kan förekomma och du är med fördel
mål- och resultatinriktad. Utbildningskraven
varierar beroende på vilket företag du vill jobba
inom. Möjligheterna till jobb som försäljare inom
fackhandeln är mindre goda, men om du har en
god produktkunskap inom området ökar jobbmöjligheterna. Servicekänsla är ett krav.
Söker du jobb som städare ökar dina jobbmöjligheter om du har kunskap om olika rengöringstekniker. Är du dessutom certifierad inom yrket
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ökar dina jobbmöjligheter ännu mer. Ofta behöver du körkort för att arbeta inom yrket.
Inom hotell och restaurang förväntas det finnas
fler jobb att söka under 2017, så här kan du ha en
god chans att bli anställd. Vill du arbeta som kock
eller kallskänka är det bra om du har erfarenhet
och kunskaper i exempelvis utländska kök. Goda
jobbmöjligheter har du som är utbildad servitör.
Söker du jobb som detta har du bättre jobbmöjligheter om du har god dryckeskunskap, till exempel
inom vin. Som hovmästare ska du både vara serviceinriktad och lämpad som arbetsledare. Är du
dessutom utbildad sommelier ökar dina jobbmöjligheter ytterligare. Utbildning inom yrket finns
på gymnasiets hotell- och restaurangprogram
och även på Restaurang- och hotellhögskolan i
norra Örebro län.
Goda jobbmöjligheter: fastighetsmäklare, hovmästare
och servitörer, kockar och kallskänkor, kriminalvårdare,
telefonförsäljare, väktare och ordningsvakter.
Medelgoda jobbmöjligheter: banktjänstemän, bartendrar,
brandmän, frisörer, företagssäljare, inköpare och upphandlare,
ordersamordnare.
Mindre goda jobbmöjligheter: butikssäljare dagligvaror,
butikssäljare fackhandel, restaurang- och köksbiträden,
saneringsarbetare, städare.

Ekonomi, administration, kultur och media
Yrken inom ekonomi, administration, kultur och
media är inte lika känsliga som andra yrken när
konjunkturen svänger upp eller ner. Jobbmöjligheterna här påverkas mer av pensionsavgångar
och antalet personer som utbildar sig inom
området. Jobbmöjligheterna ökar med en högskoleutbildning, men i vissa yrken är det trots
det mindre goda jobbmöjligheter. Flera av yrkena
finns representerade inom i stort sett alla branscher, exempelvis jurister, kommunikatörer och
yrken med ekonomisk inriktning.
Konkurrensen är hög inom flera yrken, eftersom många utbildar sig inom dessa områden.
Som nyutexaminerad kan du först behöva ta jobb
som kräver lägre utbildning än den du har för att
få erfarenhet.
Det är goda jobbmöjligheter om du söker som
medicinsk sekreterare och vårdadministratör,
även som nyutexaminerad. Det krävs yrkeshögskoleutbildning för att jobba inom yrket. Vill du
jobba som revisor behöver du erfarenhet och
helst vara auktoriserad revisor. Du behöver också
kunna samarbeta med andra då det är vanligt
förekommande. Många som arbetar som löneoch personaladministratörer har en gymnasieutbildning. Ett bra sätt att öka sina jobbmöjligheter

inom dessa yrken är att skaffa sig en bred kompetens som sträcker sig över redovisning, löne- och
personalfrågor. Denna kompetens kan du exempelvis få via en utbildning på yrkeshögskolan.
Söker du jobb som skattehandläggare ökar dina
jobbmöjligheter om du har högskoleexamen inom
juridik eller ekonomi. För vissa tjänster räcker en
gymnasial utbildning med ekonomisk inriktning.
Söker du jobb som ekonomiassistent har du
mindre goda jobbmöjligheter. Du ökar dina jobbmöjligheter om du skaffar dig en utbildning från
exempelvis yrkeshögskolan. Dessa utbildningar
ger dig även en bra grund att jobba med mer
avancerade arbetsuppgifter inom ekonomi.

Goda jobbmöjligheter: finansanalytiker och
investeringsrådgivare, medicinska sekreterare och
vårdadministratörer, redovisningsekonomer, revisorer, tolkar.
Medelgoda jobbmöjligheter: bibliotekarier och arkivarier,
controller, jurister, löne- och personaladministratörer,
skattehandläggare, skolassistenter.
Mindre goda jobbmöjligheter: ekonomiassistenter,
informatörer, kommunikatörer och pr-specialister, personaloch hr-specialister, utredare och handläggare.
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Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
Det här yrkesområdet innehåller flera yrken där
det förväntas vara mycket goda jobbmöjligheter
under 2017. Inom yrkesområdet krävs det ofta
någon form av utbildning.
Är du utbildad sjuksköterska, såväl grundutbildad som specialistutbildad, har du goda möjligheter till jobb. Söker du som receptarie ser chanserna goda ut. Som receptarie på apotek krävs det
att du har legitimation inom yrket. Söker du jobb
som undersköterska har du goda möjligheter till
jobb om du har en gymnasieutbildning från exempelvis vård- och omsorgsprogrammet. Du har
stora möjligheter att hitta jobb både inom hemtjänst och äldreboende samt vårdavdelning och
mottagning. Undersköterskor inom hemtjänst
och äldreboende är dessutom länets största yrke.
Det innebär att det ofta finns jobbtillfällen.
Mindre goda jobbmöjligheter gäller för yrken
som inte ställer lika höga krav på utbildning, till
exempel vårdbiträden. Har du någon utbildning
eller erfarenhet inom vård och omsorg ökar du
dina jobbmöjligheter.
Även inom socialt arbete är jobbmöjligheterna
för de flesta yrken goda. Kraven på utbildning
varierar från gymnasial nivå till högskoleutbildning. Inom yrkesområdet finns bland annat
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yrken som barnskötare, biståndsbedömare och
socialsekreterare. Söker du jobb som biståndsbedömare bör du ha förmågan att förstå andra
människors livssituation. I yrket kan du ibland
behöva ta beslut som påverkar andra människor
väldigt mycket. Erfarenhet av att jobba med äldre
kan öka dina möjligheter till jobb inom yrket. Vill
du jobba som barnskötare har du goda möjligheter till jobb eftersom det finns för få förskollärare.
Du bör dock vara beredd på att det kan innebära
deltidsarbete. Vill du öka dina jobbmöjligheter
inom yrket kan du med fördel anmäla dig till en
vikariepool. Har du gått barn- och fritidsprogrammet på gymnasiet har du större möjlighet
till jobb inom yrket.
Goda jobbmöjligheter: apotekare, barnmorskor, barnskötare,
biståndsbedömare, kuratorer, läkare, psykologer,
receptarier, specialistsjuksköterskor inom allmän
hälso- och sjukvård, socialsekreterare, tandhygienister,
tandsköterskor, undersköterskor, hemtjänst och äldreboende,
undersköterskor, vårdavdelning och mottagning.
Medelgoda jobbmöjligheter: arbetsterapeuter, fritidsledare,
fysioterapeuter, vårdare och boendestödjare.

Mindre goda jobbmöjligheter: vårdbiträden.

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, 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
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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 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.
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