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”Kunskap är nyckeln till 
frihet i ditt liv– oavsett hur 

du skaffar den. Men du 
måste också ha viljan.”    
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STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDAREN:
YLVA OLSDOTTER DREBOLD, 
SYV PÅ VÄGLEDNINGSCENTRUM

”Yrkesutbildningar 
leder till jobb”
Hur har yrkesutbildningarnas 
status förändrats de senaste 
åren?

– Jag tror att yrkesutbildning-
arna har minskat i status efter att 
man tog bort den grundläggande 
behörigheten till högskolan som 
fanns per automatik tidigare. Elev-
erna har fortfarande möjligheten, 
men måste aktivt välja till själva, 
och det är inte alla medvetna om!
Varför är yrkesutbildningar så 
bra?

– Yrkesutbildningar leder till 
ett yrke efter gymnasiet och är 
bra för de elever som vill ha möj-
ligheten att kunna arbeta med det 
de är intresserade av direkt efter 
gymnasiet, men även ha möjlig-
heten att kunna plugga vidare 
efter gymnasiet också. Eleverna 
har mycket praktik på yrkespro-
grammen och de kan därmed få 
in en fot på arbetsmarknaden.

MINISTERN: 
ANNA EKSTRÖM, 
GYMNASIEMINISTER

”Avgörande för att 
säkra välfärden”
Varför behövs event som 
Euroskills?

– Euroskills är ett utmärkt in-
itiativ som visar på den kreativa 
spännvidden som fi nns bakom 
yrkesutbildningarna.  Förhopp-
ningsvis kan det inspirera fler att 
söka till dem. Att Sverige dessut-
om brukar vara med i toppstriden 
i Euroskills är bara en bonus för 
oss som går dit och tittar.
Hur viktiga är yrkesutbildnin-
garna för det svenska näringsli-
vet och välfärden?

– De är en viktig kugge i den 
svenska modellen. I branscher 
som industrin, vården, omsorgen 
och byggsektorn står arbetsgivar-
na i kö för att anställa, samtidigt 
som andelen elever som söker till 
sådana utbildningar har sjunkit. 
Att få upp söktrycket igen är av-
görande för att kunna säkra väl-
färden och upprätthålla Sveriges 
position i den globala ekonomin.

HALLÅ 
DÄR...

  Tävlingsdagar 1–3 december 2016

  Invigning 30 nov, avslutning 4 dec

  40 000 kvadratmeter på Svenska Mässan, Göteborg

  500 tävlande

  Upp till 25 år

  Från 33 länder

  40 yrken

  30–tal stationer för ”prova på”

  40 000 besökare

  3 000 delegater

  60 mediarepresentanter

EUROSKILLS I KORTHET

ARBETSFÖRMEDLINGEN: 
CECILIA HAMILTON, 
BRANSCHSTRATEG PÅ 
ARBETSFÖRMEDLINGEN

”Ett unikt tillfälle att 
prova olika yrken” 
Varför ska man som arbets-
sökande besöka Euroskills?

– Arbetsförmedlingen har en 
målsättning att 3 000 arbetssökan-
de ska besöka Euroskills. Dels för 
att få ökad kännedom om olika 
yrken och yrkesutbildningar, dels 
för att få möjlighet att prova på 
olika yrken. Vi kommer att ha gui-
dande arbetsförmedlare på plats 
som har svaren om var framtidens 
jobb fi nns, flera roliga aktiviteter 
och gott om plats att mingla. Det 
blir ett unikt tillfälle att få en 
helhetsbild över arbetslivet.
Hur kan man förbereda sitt 
besök om man letar utbildning 
eller jobb?

– Genom att använda vår webb 
arbetsformedlingen.se/ung. Där 
kan man botanisera bland appar, 
poddar och webbinarier. Där fi nns 
också information om massor av 
olika yrken.

FÖRETAGAREN:
MATHIAS MATSSON,
VD PLÅTSLAGARNA PIAAB

”Det är inte fult att 
vara hantverkare” 
Vad är dina förhoppningar med 
Euroskills 2016 ur ett företagar-
perspektiv?

– Som företagare är jag väldigt 
bekymrad över att det inte utbil-
das tillräckligt med arbetskraft. 
Min förhoppning är att Euroskills 
ska öppna ögonen på ungdomar-
na, men framför allt på föräldrar 
och lärare så att de ser att plåt-
slageri är ett roligt och faktiskt 
väldigt bra val, eftersom det fi nns 
ett oerhört behov av hantverkare. 
Jag hoppas föräldrarna ska förstå 
att det inte är något ”fult” att vara 
hantverkare. Jag hoppas även att 
andra företagare ska engagera sig 
i att få fler ungdomar att utbilda 
sig till hantverkare.
Hur ser behovet av kompetens 
ut inom din bransch?

– Det fi nns ett väldigt stort 
behov. Det fattas i dagsläget över 
1 500 plåtslagare i Sverige. 

 

  Den 1-3 december 2016 samlas ungdomar från hela Europa 
på Svenska mässan i Göteborg för att tävla om EM-titeln i hela 35 
yrken. Tävlingsyrkena är allt ifrån snickare och rörmokare till kock 
och webdesigner. Besökarna kommer ha unika möjligheter att 
inspireras av de bästa, prova på alla yrken och upptäcka sina egna 
talanger. Det kommer också bli workshops med framtidsperspektiv, 
seminarier, nätverksträffar och utställningar. 

  Evenemanget vill visa yrkesutbildningens möjligheter till arbete, 
eget företagande, fortsatta studier och individuell utveckling. 

  Självklart är det fri entré för alla.  

HITTA DIN TALANG PÅ EUROSKILLS! 

GÖTEBORGS STAD:
SVEN HÖPER, DIREKTÖR 
VÄLFÄRD OCH UTBILDNING, 
GÖTEBORGS STAD

”Euroskills är mer 
än bara en tävling ”
Vilka möjligheter innebär det 
för Göteborg att få arrangera 
Euroskills 2016?

– Det är en fantastisk möjlighet 
att intressera elever, studie- och 
yrkesvägledare, och grund- och 
gymnasielärare för spännande 
och kanske nya yrken och yrkesut-
bildningar. Detta kan bli startskot-
tet för ett ökat intresse för yrkesut-
bildningar inom gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen.
Vad är dina förväntningar på 
Euroskills 2016?

– Detta är inte bara en tävling. 
Det handlar också om att visa 
bredden av viktiga yrken i vårt 
samhälle. Euroskills 2016 blir en 
mötesplats och ett enastående 
tillfälle för branscher att entusi-
asmera kommande medarbetare 
och ett tillfälle för skolor att göra 
praktik av sin studie- och yrkes-
vägledning.

� facebook/euroskills 

� @euroskills 

� @euroskills_info 

 euroskills2016.com 

 worldskills.se/worldskills-sweden 

FÖLJ SVENSKA YRKESLANDSLAGET:

 worldskills.se/yrkeslandslaget

� www.facebook.com/yrkeslandslaget 
 

FÖLJ EUROSKILLS 
I SOCIALA MEDIER
 

ÖPPETTIDER

Torsdag  1/12
Fredag  2/12 
Lördag  3/12

9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–16.00

Det här är en tidning om Euroskills, av Göteborg 
& Co, i samarbete med Metro. 
Produktion: Oh My! www.ohmy.nu 
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ELEVEN: 
ERIK HÖGBERG, GÅR I NIAN 
PÅ ÄNGLAGÅRDSSKOLAN

”Jag vill testa robotar 
och 3D-skrivare”
 Varför ska du gå på Euroskills?

– För att det ska bli kul att se alla 
tävlingar och prova på nya saker 
helt enkelt. Dessutom ska jag göra 
mitt gymnasieval snart och jag är 
lite extra nyfi ken på att bli rörmo-
kare, så det ska jag titta närmare 
på och kanske prova lite. Vem vet, 
jag kanske hittar något helt annat 
yrke som jag blir nyfi ken på.
Vad ser du mest fram emot?

– Jag ser fram emot att titta på 
de som tapetserar, jag har hört 
att de ska vara riktigt snabba 
och grymma. Och så vill jag testa 
robotar och 3D-skrivare.

“JAG HAR HÖRT 
ATT  DE SOM 
TAPETSERAR ÄR 
RIKTIGT SNABBA 
OCH GRYMMA”





I november smäller det: för 
första gången någonsin 
står Sverige som värdland 
för yrkes-EM. När start-
tutan ljuder på Svenska 

Mässan i Göteborg är Sveriges 
landslag redo att försvara de blå-
gula färgerna. Sofia Sjöström och 
Jonas Ivman är två av fyra ledare 
som drillat de tävlande inför de 
påfrestningar som väntar. Och 
framför allt – gjort ett lag av 31 
individer.

– Att få till en bra lagkänsla är 
nästan det lättaste. De som gör 
detta är helt gröna på området 
och har aldrig gjort något liknan-
de, så det blir en stor trygghet att 
ha lagkamrater som är i samma 
läge. Och att få hjälp med allt 
runt omkring av oss lagledare 
som varit med tidigare, säger 
Sofia Sjöström.

Under tre dagar kommer de 31 
svenskarna, som kvalificerade 
sig genom att vinna yrkes-SM 
i Malmö i våras, att tävla i vitt 
skilda grenar. Plattsättarna ska 
skapa en mosaikvägg enligt 
anvisningar, plåtslagarna lägger 
tak i dagarna tre och hotellre-
ceptionisterna tävlar i flera olika 
moment – från rumsreservation 
till utcheckning.

– Det viktiga för deltagarna är 
att minimera misstagen. De kan 
detta, men tidspressen gör att det 
inte finns utrymme för misstag, 
säger Jonas Ivman.

– Vissa deltar för att skaffa en 
bra merit, medan andra bara 
tycker att det är en kul grej. Det är 
individuellt, men den gemensam-
ma nämnaren jag ser är att de är 
stora tävlingsmänniskor, säger 
Sofia Sjöström.

Hudterapeuter, svetsare och 
IT-tekniker i ett lag kan låta 
omaka, men lagledarna påpekar 
att det är just gemenskapen och 
lagsammanhållningen som är 
den viktigaste ingrediensen för 
framgång. 

Tävlingarna förväntas besö-
kas av upp till 30 000 personer, 
där de allra flesta vill se de gula 
tröjorna tävla. Det är en stor in-
spirationskälla, men sätter också 
lite extra press på landslaget.

– På den här nivån är alla 

Här är de bästa av de bästa unga yrkesutövarna i Sverige – yrkeslandslaget. Landslaget består av 31 svenska 
talanger från olika delar av landet och ska representera Sverige inför hemmapublik. Foto: Viktor Fremling.
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HEJA SVERIGE!
Florister, målare och IT-specialister  
– Sveriges yrkeslandslag består av vitt  
skilda personligheter och inriktningar,  
men alla delar en stor gemenskap, och  
drömmen om guld. Nu står Sveriges  
viktigaste landslag redo att slåss om  
medaljerna när yrkes–EM avgörs  
i Göteborg. 
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Jonas Ivman, lagledare 

“PÅ HOTELLET I 
GÖTEBORG BOR  
VI PÅ BOTTEN - 
PLAN FÖR ATT  
INTE FASTNA I  
HISSKÖER – FÖR-
BEREDELSERNA  
ÄR MINUTIÖSA,  
DET ÄR VERKLIGEN  
INGET BOLIBOMPA- 
LANDSLAG”

 I Yrkes-EM (EuroSkills) och 
Yrkes-VM (WorldSkills) tävlar 
Sveriges yrkesskickligaste  
ungdomar mot världseliten i en 
rad olika yrken. 

 Sveriges yrkeslandslag deltog 
för första gången i ett interna-
tionellt mästerskap 1995. Laget 
bestod då av 11 deltagare och 

fick lämna yrkes-VM i Lyon utan 
medaljer. 

 Sedan dess har det blivit 64 
svenska medaljer fördelade på 
17 guld, 23 silver och 24 brons, 
fram till i år när Sverige för förs-
ta gången står som värdland för 
ett internationellt mästerskap. 
Vid senaste Yrkes-VM i São Paulo 

2015 tog laget hem 2 silver och 
1 brons och vid Yrkes-EM (EuroS-
kills) i Lille 2014 tog laget hem  
2 guld, 5 silver och 1 brons. 

 Nästa stora tävling för det 
svenska Yrkeslandslaget efter  
Yrkes-EM i Göteborg blir  
Yrkes-VM i Abu Dhabi 2017.

SVERIGES VIKTIGASTE LANDSLAG SEDAN 1995

så extremt duktiga och inte 
minst under ett mästerskap på 
hemmaplan blir pressen stor, 
både från de tävlande själva och 
publiken. Då är precis som Sofia 
sa gruppen viktig. Vi har också 
jobbat med mentala coacher som 
hjälper de tävlande att komma så 
nära sin maxkapacitet som möj-
ligt. Och på hotellet i Göteborg 
bor vi på bottenplan för att inte 
fastna i hissköer – förberedelser-
na är minutiösa, det är verkligen 
inget Bolibompa-landslag, säger 
Jonas Ivman.

För Jonas Ivman är EM i Göte-
borg hans tredje internationella 
yrkesmästerskap. 

– Du blir som en plastfarsa till 
de tävlande och det är en otrolig 
gemenskap med mycket känslor. 
När jag ser de tävlande jobba hårt 
och utvecklas från flickor och 
pojkar till kvinnor och män, och 
till slut stå där på pallen och få 
ta emot en medalj – då kommer 
alltid tårarna, säger han.

Vad blir er roll när tävlingarna 
drar igång?

– Vi är de enda utomståen-
de som får ha kontakt med de 
tävlande under tävlingsmo-
menten. Så vi stöttar och sköter 
allt runt omkring så att våra 
landslagsmän och -kvinnor ska 
få fokusera helt på att tävla. Vi 
är som lagkaptener, materialare 
och förbundskaptener i ett, säger 
Sofia Sjöström.

Jonas jobbar på LO och Sofia på 
Svenskt Näringsliv. Hur funkar 
det att jobba ihop?

– Ja, jag är ju från den goda si-
dan och Sofia från Mordor-sidan, 
haha. Nä, det fungerar otroligt bra. 
Vi har gjort det här ihop under tre 
år och årets tävling blir vår sista 
tillsammans. Det blir lite känslo-
samt, säger Jonas och Sofia fyller i:

– Vi brukar kalla varandra 
direktörn och pampen. Vi har 
jobbat tätt och blivit väldigt tajta 
genom åren. Så jag hoppas att vi 
får avsluta med en jäkla storslam 
och ett medaljregn. 

Dekoratören Sara Andersson, fordonslackeraren Frida Gustafsson och hudterapeuten Emmastina Dannered under Worldskills 2015. Foto: Viktor Fremling.

!

“VI STÖTTAR OCH 
SKÖTER ALLT RUNT 
OMKRING SÅ ATT 
VÅRA LANDSLAG-
SMÄN OCH -KVIN-
NOR SKA FÅ FOKU-
SERA HELT PÅ ATT 
TÄVLA. VI ÄR SOM 
LAGKAPTENER,   
MATERIALARE 
OCH FÖRBUNDS-
KAPTENER I ETT”
Sofia Sjöström, lagledare 

Foto: Viktor Fremling.

Foto: Viktor Fremling.
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Vad är det roligaste med att vara  
personbilstekniker?

– Alla utmaningar och problem man 
ställs inför. Det kan vara allt från att mäta 
ström för att hitta olika elektriska fel till 
att komma på en tillfällig, men hållbar, lös-
ning åt en kund som behöver bilen direkt.
Vad kommer du öva på inför Euroskills?

– Motormekanik, chassi och bromsar 
samt felsökning på elsystem för de bilar 
som kommer användas på tävlingen. 
Men det viktigaste är faktiskt att träna 
upp stresståligheten så att man klarar av 
pressen när det väl gäller.
Vad är ditt bästa tips till den som vill 
bli personbilstekniker?

– Gör det! Är du intresserad av bilar  
och teknik är fordonsprogrammet per-
fekt. Det finns oändligt många vägar och 
chanser att ta inom fordonsbranschen, 
och sen är det ju en bonus att man i prin-
cip är garanterad jobb efter färdig utbild-
ning om man är duktig och intresserad. 

Vad är det roligaste med att vara  
grafisk designer?

– Det finns alltid något nytt att lära sig, 
man kommer aldrig att sluta utvecklas 
eller ”bli bäst” då det ständigt kommer nya 
tekniker och stilar som man kan lära sig. 
Vad kommer du öva på inför Euroskills?

– Jag kommer öva mycket på att få ner 
min tid under skapandeprocessen, efter-
som jag tävlar mot klockan. Det hade varit 
väldigt tråkigt att falla på mållinjen på 
grund av att jag inte hinner bli klar i tid, så 
jag sitter och nöter in kortkommandon till 
programmen! 
Vad är ditt bästa tips till den som vill 
bli grafisk designer? 

– Var stolt över det du gör! Många blivan-
de grafiska designers fastnar i att jämföra 
det egna arbetet med andras, vilket oftast 
leder till att man hittar en massa osynliga 
fel på sitt eget jobb. Glöm inte att det  
handlar om mottagaren, och att det du 
gjort kanske är exakt det den sökt efter. 

Vad är det roligaste med att vara  
möbelsnickare?

– Att det är ett skapande yrke med 
mycket variation. Man gör hela tiden nya 
saker, nya former, nya mått och använder 
olika material, så det blir aldrig enformigt. 
Det är ett praktiskt yrke där man själv ser 
hur en planka förändras till en stol eller ett 
fönster. 
Vad kommer du öva på inför Euroskills?

– Framför allt tidsplanering, svåra 
detaljer och sammansättningar i trä – ett 
klassiskt exempel på det är en handsinkad 
låda, där allt ska göras med handverktyg. 
Det är inte lika vanligt nuförtiden att man 
enbart använder handverktyg.
Vad är ditt bästa tips till den som vill 
bli möbelsnickare? 

– För det första är det ett fantastiskt yrke 
med många valmöjligheter. Skaffa dig en 
riktig utbildning så att du lär dig grunder-
na och sen är det bara att jobba så mycket 
du vill – för jobb finns det gott om! 

Vad är det roligaste med att vara  
hotellreceptionist?

– Att ingen dag är den andra lik. Man vet 
aldrig vem som kommer in genom dörren, 
en fantastisk vänlig person, en riktigt sur 
person som haft världens sämsta dag eller 
kanske till och med en kändis! Min uppgift 
är att få alla, inklusive de svåra gästerna, 
att vilja komma tillbaka till just mitt hotell. 
Vad kommer du öva på inför Euroskills?

– Att anpassa servicen till den specifika 
gästen. En barnfamilj och ett äldre par har 
till exempel olika behov. Då gäller det att 
vara finkänslig med till exempel ordval.
Vad är ditt bästa tips till den som vill 
bli hotellreceptionist? 

– Var dig själv! Kunderna är människor, 
de ser igenom om du försöker agera dig till 
att vara trevlig eller extra utåtriktad. Genu-
int intresse i service är det som utmärker 
en bra receptionist. Varje gäst är unik och 
det finns inga dåliga dagar. Eller inga som 
de ska märka av i alla fall! 

Ålder: 20. Bor: Tyresö, Stockholm.
Gör: Personbilstekniker på Bilia Nacka. 
Utbildning: Fordonsteknisk gymnasieut-
bildning inriktning personbilsteknik, samt 
diverse internkurser via jobbet.

Ålder: 18 år. Bor: Mölndal, Göteborg.
Gör: Studerar sista året på gymnasiet,  
frilansar lite och jobbar i klädbutik. 
Utbildning: Går sista året på IT-gymnasiet 
på IT&Media-linjen.

Ålder: 23 år. Bor: Acklinga utanför Tida-
holm. Gör: Jobbar på familjeföretaget 
Mobacken Trähantverk AB. Utbildning: 
Treårig utbildning i Tidaholm med  
inriktning mot möbelsnickeri.

Ålder: 23 år. Bor: Malmö.
Gör: Hotellreceptionist på Quality Hotel.
Utbildning: Hotell & Restaurang (inrikt-
ning Hotell) på Frans Suell & Jörgen Kock  
Gymnasiet (Nuvarande Värnhemsskolan).
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JONATHAN RYDBERG
TÄVLAR I PERSONBILSTEKNIK

ESTER WIKSTRÖM
TÄVLAR I GRAFISK DESIGN

DAVID LÖWING
TÄVLAR I MÖBELSNICKERI

EVELYN PIROS
TÄVLAR I HOTELLRECEPTIONISTYRKET

HALLÅ  
DÄR...

Foto: Viktor Fremling.
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I  dag väljer få att gå en prak-
tisk utbildning – samtidigt 
skriker arbetsmarknaden 
bland annat efter fler kockar, 
VVS-tekniker och sjukvår-

dare. Därför har 2016 utsetts till 
Yrkesutbildningens år, där 30 
miljoner kronor satsas på att höja 
statusen på yrkesutbilningarna. 

Och det finns massor av an-
ledningar att välja det praktiska 
spåret. Förutom att chansen att 
få jobb är stor öppnar en yrkesut-
bildning också många dörrar till 
fortsatt utveckling.

– Den vanligaste missuppfatt-
ningen om yrkesutbildningar är 
att det är en återvändsgränd. Det 
beror nog till stor del på att yrkes-
utbildning betecknas av yrkestit-
lar. Går man en utbildning inom 
bygg och anläggning blir titeln 
automatiskt till exempel snickare 
eller golvläggare. Men det finns 
många andra karriärmöjligheter 
som sällan visas upp; en snick-
are kan starta eget, utvecklas i 
större företag till andra jobb, bli 
yrkeslärare eller kanske jobba 
i en bygghandel, säger Tommy 
Hellström, som är projektledare 
på Worldskills Sweden, organisa-
tion som jobbar med kvalitet och 
status på yrkesutbildningar.

Att välja gymnasieutbildning 
som 15-åring är inget lätt val. 
Många styrs av den äldre  
generationens råd och värde-
ringar, inte sällan präglade av  

fördomar och okunskap. En 
yrkesutbildning på gymnasiet ger 
inte automatisk behörighet till 
vidare studier, men vad många 
inte vet är att du redan inom 
programmet kan läsa de komplet-
terande kurser du behöver för  
att skaffa grundläggande behörig-
het till högskolan. Du kan också 
läsa upp dina betyg senare, ifall 
du skulle vilja byta spår i fram-
tiden. 

Tommy Hellström tror att det 
i framtiden kommer bli allt 
vanligare att komplettera en 
grundläggande utbildning med 
en parallell examen, eftersom 
arbetsmarknaden och samhället 
ständigt förändras. 

– Digitaliseringstrenden påver-
kar i stort sett alla yrkesgrupper 
mer eller mindre. I framtiden 
kommer VVS-arbetare kanske 
också vara programmerare, 
och chaufförer vara utbildade i 
hållbar logistik. Det öppnar för 
många spännande utvecklings-
möjligheter, säger han. 

LYSANDE UTSIKTER
Jobb direkt, hög livslön och strålande utvecklingsmöjligheter. 
Genom att välja en yrkesutbildning tar du inte bara  
chansen att få jobba med något du verkligen gillar – det är  
också ett riktigt smart val för framtiden.

BRISTYRKEN. Vill du bli kock, 
lastbilsmekaniker eller sjukskö-
terska? Då har du goda chanser 
att få jobb – här råder nämli-
gen stor brist på arbetskraft. 
Det blir lättare att få jobb inom 
de flesta yrkesområden. Allra 
störst är kompetensbristen 
bland lärare, vårdpersonal, 
ingenjörer, byggnadsarbetare 
och IT-specialister. Det visar  
en ny rapport från Arbetsför-
medlingen, där man presente-
rat framtidsutsikterna för cirka 
200 yrken. Rapporten tyder 
på goda jobbmöjligheter inom 
flera yrken som har koppling 
till gymnasieskolans yrkes-
förberedande program, som 
kockar och undersköterskor. 
För den som vill ha ett arbete 
inom området kultur, media 
och design väntas fortsatt hård 
konkurrens om jobben.

Prognos: Här 
finns jobben

Stefan Johansson, Festo: 
– Inom vår bransch, automation 
och mekatronik, går dagens 
ungdomar en lovande framtid 
till mötes. Vi går allt mer mot 
en mer automatiserad framtid, 
så de som väljer att läsa en bra 
automationsutbildning som 
möter framtidens kompeten-
skrav kommer definitivt att få 

jobb. Många yrkesutbildningar 
öppnar dörrar eftersom du lärt 
dig tekniken i grund och botten. 
Sedan behöver du inte jobba i 
samma yrkesroll hela livet.  

Patrik Ljungkvist, 3M: 
–  Som marknadsledare inom 

flera olika segment ser vi det 
som en viktig samhällsfråga att 
säkerställa att det finns yrkes-
kompetens. Det finns ett stort 
behov av yrkeskompetens på 
dagens arbetsmarknad, exem-
pelvis hantverkare, sjuksköter-
skor, målare och svetsare som 
alla kommer i kontakt med vår 
breda produktportfölj på olika 

sätt i sin vardag. En yrkesutbild-
ning är ett framtidssäkert val.  

Johanna Flanke, Volvo Group: 
– Volvokoncernens framtid  

ligger inom utveckling av auto-
mation, connectivity och elek-
tromobilitet, samt hållbarhet i 
våra olika transportlösningar, 
vilket inte bara innefattar våra 
lastbilar utan även bussar, an-
läggningsmaskiner och båtmo-
torer. Mjukvaru- och elingenjö-
rer är en viktig yrkesgrupp, men 
vi behöver också kompetent 
personal inom produktion och 
underhåll. Vi söker även ständigt 
efter duktiga servicetekniker. 

Vårdsektorn, turism, webbutveckling och industri är några av framtids-
branscherna för morgondagens talanger. Oavsett om du snart ska välja 
gymnasieutbildning eller vill prova nya vägar i karriären är en yrkesut-
bildning ett smart val. Foto: Shutterstock.

NÄRINGSLIVETS REPRESENTANTER:

”Vi söker ständigt efter kompetent personal”

Tommy Hellström, projektledare på Worldskills Sweden,  
om en av fördelarna med att välja en yrkesutbildning.

“DET ÄR EN KUL PEDAGOGIK DÄR DU 
LÄR GENOM ATT LÄSA, LYSSNA OCH 
ATT GÖRA. DET FINNS ALLTID EN  
KOPPLING TILL ARBETS LIVET GENOM 
ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE.” 

Branscherna skriker efter yrkes-
kompetens. Generellt får mer än 
tre fjärdedelar jobb direkt efter  
avslutad utbildning och sju av  
tio har jobb inom ett år. 

Det ger oerhört många möjlighe-
ter till utveckling. Antingen via 
vidare studier, förkovran genom 
certifieringar och intyg, genom 
att starta eget och bli entreprenör 
eller att arbeta utomlands. 

Eftersom det är lätt att få jobb 
direkt efter gymnasiet gör du in-
träde på arbetsmarknaden tidigt 
i livet – vilket i sin tur gör att du 
i det långa loppet tjänar ihop en 
bra livslön. 

En yrkesexamen ger en identitet 
att vara stolt över, både i Sverige 
och utomlands. Det är lätt att 
göra karriär inom Europa efter-
som det finns gemensamma yr-
kesstandards reglerade av EU. 

En yrkesutbildning ger en yrkes-
kunskap som du alltid har nytta 
av på arbetsmarknaden. Det 
finns alltid något att falla tillbaka 
på, oavsett vad du väljer att göra 
senare i livet. 

JOBB DIREKT! STARTA EGET-CHANS! HÖGRE LIVSLÖN! JOBB UTOMLANDS! INGA STÄNGDA DÖRRAR!

2 3 4 5

5 SUPERBRA ANLEDNINGAR ATT VÄLJA EN YRKESUTBILDNING

1

Vilka är fördelarna med att gå en yrkesutbildning? Tommy Hellström på Worldskills Sweden listar sina fem främsta argument.

Hur ser behovet ut på  
arbetsmarknaden idag 
och framöver? Tre repre-
sentanter från närings-
livet svarar på hur det ser 
ut inom deras respektive 
bransch. 

Tommy Hellström. Foto: Viktor Fremling.



Bli vår partner
Partnerprogrammet för elektriker har tagits fram med din framgång i  

åtanke. Vi hjälper dig att driva och utveckla ditt företag med resurser,  

verktyg, utbildning och särskilda förmåner. På Partnerportalen finns vi  

alltid till hands. Tillsammans når vi framgång!

Som medlem i Partnerportalen får du:

• Resurser och hjälpmedel för att driva och utveckla ditt företag

• Programförmåner och särskilda erbjudanden

• Vår kundtidning, Club Electric News

• Personliga privilegier, i form av utbildningar och bonusprogram

• Partner-sök – för att hjälpa dig hitta nya affärsmöjligheter

• Affärskunskap – för att utveckla dig och ditt företagande

• Verktyg & dokumentation – för att effektivisera och förenkla

• Utbildning inom affärsutveckling, marknadsföring samt teknisk  

kompetens

Bli medlem idag!

Läs mer och registrera dig på adressen nedan eller skanna QR-koden.

schneider-electric.se/sv/partners/electricians

Alltid tillgänglig

Partnerportalen med alla  

förmåner är tillgänglig  

dygnet runt, på såväl din  

dator som telefon och  

surfplatta.

Vi är KNX-sponsor  

Välkommen till vår monter och få mer info 

om Schneider Electrics produkter. 

Vi finns i monter B05:07 tillsammans med 

EIO och KNX Sweden.

Tillsammans når
vi framgång!



Vad krävs för att köra 
grävmaskin? Prova du med!

Arrangör: Construction 
Skills Sweden (B06:09).

GRÄVMASKINIST

Lär dig mer om svensk textil.

Arrangör:  TEKO, Sveriges 
Textil- och modeföretag (H04:12).

MODE- OCH 
KLÄDDESIGNER

Var med och skapa 
Euroskills fräckaste tavla!

Prova på att kakla här.

Arrangör: Construction 
Skills Sweden (B06:09).

PLATTSÄTTARE

Hur enkelt är det att följa en 
linje med en pensel? Prova på! 
Utmana våra målerideltagare 

i att sparmåla.

Arrangör: Sätt färg
på Göteborg (B03:08).

MÅLARE

Vill du lacka naglar som 
proffsen? Prova att göra 

snygga lackningar med hjälp av 
hudterapeutstudenter.

Arrangör: SHR (F01:49).

Att lägga golv kan vara 
ett rent pussel – klarar du 

av att lösa det?

Arrangör: Construction 
Skills Sweden (B06:09).

GOLVLÄGGARE
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VÅGA PROVA 
DIN TALANG!

Alla har talanger! På Euroskills prova-på-stationer har du möjlighet att testa 
olika yrken och upptäcka dina egna talanger. Dessutom fi nns massor av 

prova-på även hos utställarna. Välkommen att hitta just din talang.

Nyfi ken på frisöryrket? Tävla 
eller testa din kreativitet här 

– branschen behöver dig! 

Arrangör: Frisörföretagarna 
i samarbete med IdHAIR 

Company och Burgårdens 
utbildningscentrum (F01:13).

FRISÖR
Prova på att styla en skyltdocka!

Fotografera din styling och 
ladda upp bilden på 

facebook.com/ handelsradet. 
De tio bästa bidragen vinner 

två biobiljetter. 

Arrangör: Handelsrådet 
(G00:01).

VISUAL MERCHANDISER

Smart? Snabb? Nyfi ken? 
Utmana dig här med 

VVS & elteknik. 

Arrangör: Installatörsföretagen
och VVS-Branschens 

Yrkesnämnd (B05:07).

INSTALLATÖR

Hur fungerar en 3D-skrivare? 
Prova att designa och skriva 

ut fi gurer i 3D.  

Arrangör: Autodesk (H03:06).
 

CAD-TEKNIKER

Nyfi ken på hur en telefon 
byggs? Här får du veta mer 

och prova på att löda.

Arrangör: TEKLAB (E01:21).

TELETEKNIK

Testa dina kunskaper i växt-
kännedom och natursten. Vad 
heter växten? Viken bergart är 
det? Prova på att sätta gatsten!

Arrangör: Trädgårdsanläggarna 
STAF (A01:22).

TRÄDGÅRDSANLÄGGARE

Har du en framtid i motor-
branschen? Prova på lackering 
eller gör ett digitalt verkstads 

besök.

Arrangör: Bilproffs.se (C01:10).

MEKANIKER OCH 
FORDONSLACKERARE

Världens roligaste jobb 
fi nns i besöksnäringen. 

Kock? Hotell receptionist? 
Eventmanager? Turistguide? 

Prova yrkesrollerna här! 

Arrangör: Visita (F01:31, F01:25).

YRKEN INOM 

BESÖKSNÄRINGEN

Koppla upp och styr olika 
komponenter med luft 

(pneumatik). Koppla rätt enligt 
schemat och vinn ett litet pris! 

Styr Robotino med handkontroll 
på vår testbana. Hur fungerar 
den automatiska såp bubbel-

maskinen? Förklara 
rätt och vinn ett pris. 

Arrangör: FESTO (B01:02). 

AUTOMATION

Framtidens svetsutbildning
 – simulator eller traditionell 
svetsning. Prova båda här.

Arrangör: Lincoln Electric 
(B01:03).

SVETSARE
Gör din egen värmeljusstake. 
Bli plåtslagare – en bransch 

med gott om jobb och 
en ljus framtid.

Arrangör: Plåt- och 
Ventföretagen (A01:21).

PLÅTSLAGARE

Är du nyfi ken på fl oristyrket? 
Kom in och gör ditt eget 

blomsterarbete. Här kan du 
också bli en del av inrednings-
montern genom att vara med 

och skapa ett mönster.

Arrangör: Almåsgymnasiet
Florist (G00:11).

FLORIST

Vård och omsorg kräver
yrkes skicklighet. Prova 

vad det innebär här. 

Arrangör: SKL, Vårdföre -
tagarna, Kommunal (F02:20).

UNDERSKÖTERSKA

Hur stor är en läsk? 
Mäter du rätt? 
Prova mätarmen 
och se hur nära 
du kommer. 

Arrangör: 
 SKTC (E02:08).

22 YRKEN ATT TESTA PÅ EUROSKILLS 

Foton: Shutterstock.

Som murare krävs att du är 
noggrann. Klarar du av att läsa 

en ritning? Prova och se!

Arrangör: Construction 
Skills Sweden (B06:09).

MURARE

HUDTERAPEUT

Testa att köra lastbil i 
en avancerad simulator! Det 
saknas många lastbilsförare 
i transportbranschen. Prata 

med TYA om din framtid 
som lastbilsförare.

Arrangör: TYA (C01:19).

YRKESFÖRARE

CNC-OPERATÖR



:

Prata vuxenutbildning 
med oss!

På komvux finns en mängd olika yrkesutbildningar att välja på. 
Vet du inte vad du vill utbilda dig till? Våra studie- och 
yrkesvägledare är på plats i montern och kan guida dig!

Stora scenen, kl 12–12.45

Yrkesutbildning för vuxna

Stora Scenen kl. 12–12.45

Vad är en yrkesutbildning för vuxna? 
Och hur väl står sig yrkesutbildningarna 
i näringslivet egentligen? 

Spotlights scenerna

Lyssna på när elever och lärare 
pratar om olika yrkesutbildningar.

 1 december, kl. 14.15, scen 1 
Tillverkning, transport och logistik

2 december, kl. 13.55, scen 2
Bygg och anläggning

3 december, kl. 13.50, scen 3 
Konst och mode, IT-kommunikation 

och personlig service
3 december, kl. 11.10, scen 1

Tillverkning, transport och logistik 
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BYGG-, KONSTRUKTIONS-,  
INSTALLATIONS- OCH  
ANLÄGGNINGSTEKNIK

8 Stenhuggare

12 Plattsättare

15 VVS-montör

18 Elektriker

20 Murare

21 Träarbetare

22 Målare

24 Möbelsnickare

25 Finsnickare

38 Kyltekniker

49 Plåtslagare

50 Golvläggare

51 Trädgårdsanläggare

TRANSPORT OCH LOGISTIK

33 Personbilstekniker

53 Jordbruksmekaniker

D3 Lastbilstekniker

INDUSTRI-, MASKIN- OCH  
VERKSTADSTEKNOLOGI

4 Automationstekniker

5 CAD-tekniker

7 CNC-operatör (fräsning)

10 Svetsare

16 Elektroniktekniker

19 Industrielektriker

23 Robottekniker

SOCIAL OCH PERSONLIG SERVICE

29 Frisör

30 Hudterapeut

34 Kock

35 Servitris

41 Undersköterska

57 Hotellreceptionist

KONST, KREATION OCH MODE

28 Florist

30 Mode- och kläddesigner

40 Grafisk designer

44 Visual Merchandiser/Dekoratör

D Inredningsdesigner

INFORMATIONS- OCH 
KOMMUNIKATIONSTEKNIK

17 Webbutvecklare

39 IT-specialist

Ungdomar från hela Europa  
kämpar för att ta hem EM-titeln  
i hela 35 yrken. Tävlingsyrkena är 
allt från snickare och rörmokare 
till kock och webbdesigner.

HITTA RÄTT
JOBBTORG

B02:22 BRG, Business Region Göteborg. 
Det ska vara enkelt att starta och 
driva företag i Göteborg – här får du 
massor av tips och råd.

B03:03 Liseberg. Liseberg visar upp  
spännande yrken från parken!

B03:10 Skaraborgs kommunalförbund. 
Teknik för alla? För vem? Vilka  
möjligheter har jag? Påverka!
Bidra! Diskutera!

B04:19 Göteborg Stad. Är du redo att 
testa dina färdigheter? Här får du 
möjligheten!

D04:01 Försvarsmakten. Inom Försvars-
makten finns det 1 000 möjligheter. 
Här finns allt från tekniker, kockar 
och sjukvårdare till mekaniker.  
Är du nyfiken på en karriär hos  
Försvarsmakten? Kom till deras  
monter så berättar de mer!

F02:24 VGR/Regionkansliet. Vill du rädda 
liv? Prata med VGR om jobben i häl-
so- och sjukvården.

B02:11 Ung Företagsamhet. Varför ska en 
yrkeselev lära sig att driva företag? 
I monter B02:11 får du svar på den 
frågan. PS. Passa även på att dricka 
en kopp kaffe!

B03:09 Arbetsförmedlingen. Mingla med 
experter på arbetsmarknaden och få 
tips om framtidens jobb och  
guidning i olika yrken.

B01:08 LO. Jobba i ett LO-yrke. Här träffar 
du deras yrkesambassadörer!

MEDLEMSLÄNDER

B01:19 WorldSkills Sweden. 

B01:21 WorldSKills Europe. 

D03:06 Worldskills Austria. 

D03:10 Euroskills Graz 2020. 

D03:14 Worldskills Belgium. 

D04:07 Worldskills Netherlands.

D04:11 Euroskills 2018, Hungary. 

D04:13 Worldskills Finland.

D04:21 Worldskills Norway. 

D04:19 Worldskills Russia, Worldskills 
Kazan. 

PARTNERS

A00:01 Stabila. Visar dig hur proffs mäter. 
Du kan prova på olika mätverktyg för 
till exempel nivåer och laseravstånds-
mätare. Här hittar du den perfekta 
lösningen för din mätuppgift.

C01:01 Scania. Här har du möjlighet att  
serva världens bästa lastbil!

B01:02 Studica Ltd. Kolla in Studicas  
robotar och lär dig mer om hur  
skolor undervisar inom robotik.

B04:01 Yrmis och Swekläder. Yrmis och 
Gymnasiebasen är plattformar på 
nätet som vill inspirera och vidga 
perspektiv för olika karriärvägar. Me-
dutställare är Swekläder, som säljer 
arbets- och yrkeskläder till företag 
och yrkesmän.  

A02:14 Prefa. Aluminum: Framtidens  
material inom plåtslageri. Prova  
mästarnas material här.

B05:05 Peab AB. Är du en doer? Sju  
anledningar att välja Bygg och  
Anläggning Peabskolan.

C02:05 3M. Prova hörselskydd i buller-
rummet, foliera en STCC-bil och  
testa att “trilla ner” i ett hisschakt.

C02:19, 
U05:09

Volvo. En framtida arbetsplats i 
framkant av innovativ och teknolo-
gisk utveckling inom fordonsindus-
trin.

E03:21 Siemens. Möt företaget som har 
tekniken att bygga bilar, styra tun-
nelbana, göra och driva vindkraf-
tverk, och samtidigt se till att det är 
bekvämt på kontoret, och mycket, 
mycket mer. Kom och fråga om vad 
vi har automatiserat, elektrifierat och 
digitaliserat!  

D03:04 FESTO. Inspirerad av naturen! Se 
hur kängurun hoppar med luft som 
kraftkälla. 

D02:12 FESTO. Spela tärning mot en  
automatisk tärningskastare eller 
förundras över framtidens svävande 
material.

E03:22 Mitutoyo. Mitutoyo mäter din värld 
– kom och testa ditt ögonmått.

H04:09 Lerums Gymnasium och  
Burgårdens Gymnasium. Lär dig 
mer om barn- och fritidsprogrammet 
och vilka jobb du kan få. 

UTBILDNING

B01:15 Universeum. Upptäck och utmana 
dina tekniska talanger – bygg din 
egna robot.

B02:19 Lärarförbundet. Lärarförbundet är 
ett fackligt yrkesförbund för lärare 
av alla kategorier, studie- och yrkes-
vägledare, skolledare och lärarstude-
rande. De arbetar tillsammans för att 
göra läraryrket till en stark profession 
med stort inflytande över skolan och 
våra arbetsvillkor. Målet är att skapa 
den bästa skolan för varje elev. 

B02:10 Lärarnas Riksförbund. LR har koll 
på yrkesutbildning! Möt yrkeslärare 
och studie-och yrkesvägledare eller 
bli medlem!

B02:12 Myndigheten för Yrkeshögskolan 
– MYH. Yrkeshögskoleutbildning är 
vägen till drömyrket! Kom till MYH 
så berättar de mer.

B02:12 UHR, Universitets- och  
Högskolerådet. Vägar till världens 
kunskap. UHR har stipendier för 
internationella utbyten och samar-
beten. Kom och se vad de har för 
just dig!

B02:15 Skolverket. Vill du få koll på gymna-
sievalet? Kom till Skolverkets monter 
och testa deras VR-spel Gymnasie-
valen. De har även information om 
gymnasieskolan på många olika 
språk.

B03:14 GR Utbildning. Kontakt med  
arbetslivet under din skoltid ökar  
dina chanser att få ett jobb. Var vill 
du jobba, var vill du praktisera?

B03:16 Arbetsmarknad och vuxenutbild-
ning, Göteborgs Stad. Besök en 
studie- och yrkesvägledare för att 
planera din framtida karriär!

ÖVRIGT

C02:46 Eventshop, FF profil. Här hittar du 
souvenirer från EuroSkills2016.

Din väg till drömjobbet. Nedan presenteras Euroskills 
utställare, allt från arbetsgivare till utbildningar och  
representanter från Worldskills medlemsländer.

YRKEN, UTSTÄLLARE OCH TÄVLINGAR PÅ PLATS UNDER EUROSKILLS 2016

UTSTÄLLARE TÄVLINGAR

H03:02 3D Spelutvecklare

D02:06 Vattenreningstekniker

B05:06 Betongkonstruktion

H03:08 Entreprenörskap

B05:01 Inredningsdesigner

C01:39 Sjöfart

A01:17 Halmtaksläggare

C01:19 Yrkesförare

H04:20 Butikssäljare

Euroskills är mer än 
bara tävling. Se fler 
spännande branscher 
på nära håll.

PRESENTATIONSYRKEN

Vilket yrke passar dig? Foto: Julia Sjöberg.

PSST!
Du hittar alla  
tidpunkter för  
tävlingarna och  
mycket mer på  
euroskills2016.com
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Ett hållbart evenemang ÖPPETTIDER
TORSDAG
FREDAG
LÖRDAG

9.00–17.00
9.00–17.00
9.00–16.00

VÅNING 1

EUROSKILLS VISION är att medverka till utvecklingen av evenemang  
och yrkestävlingar, staden och samhället i en hållbar riktning. Detta  
genom satsningar på att minimera evenemangets negativa miljö påverkan 
och lämna ett positivt bidrag till samhället, intressenter och den lokala  
ekonomin. Euroskills 2016 ska lämna bestående positiva effekter såväl 
lokalt och regionalt som nationellt. 

UTSTÄLLARE

PRESENTATIONSYRKEN

SCENER

INFORMATION

PROVA-PÅ/YRKESVÄGLEDNING

Bygg-, konstruktions-, 
installations- och  
anläggningsteknik

Transport och logistik

Industri-, maskin- och 
verkstadsteknologi

Social och personlig 
service

Konst, kreation och mode

Informations- och 
kommunikationsteknik

VÅNING 2

P

P

P

P

P

P

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Foto: A
ngelica Zander



Mingla med våra jobbexperter på EuroSkills. 
Vi guidar dig på din väg ut i arbetslivet.
arbetsformedlingen.se/euroskills

HAR DU FRÅGOR OM FRAMTIDENS

JOBB?
VI HAR SVAREN!

12 | Aktiviteter Hela den här tidningen är en annons från Euroskills
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STUDIE- 
OCH YRKES-
VÄGLEDNING

Under Euroskills kan du få tips och råd från massor av experter. Bilden är tagen under Yrkes-SM i Malmö tidigare i år. Foto: Viktor Fremling.

 På Euroskills finns studie- 
och yrkesväg ledare samt 
arbetsförmedlare på plats 
för att kunna svara på dina 
frågor. Om du ser ett intres-
sant yrke ska du snabbt och 
enkelt kunna få information 
om möjliga utbildningsvägar 
och utsikterna på en framtida 
arbetsmarknad. Det kommer 
totalt att finnas sex informa-
tionsdiskar, en i varje tävlings-
kluster, och personalen har 
stenkoll på just den bransch 
de ska informera om. 

GUIDADE 
VISNINGAR PÅ  
FLERA SPRÅK

 Under tävlingarna erbjuder 
Arbetsförmedlingen guidade 
visningar på språk som inte 
finns representerade i program 
och skyltning: arabiska, dari, 
som aliska, tigrinja och persis-
ka. 

 Det är begränsat antal  
platser, så först till kvarn gäller. 

Torsdag 1/12 och fredag 
2/12: 
13.00  (arabiska, persiska, 

tigrinja) 
14.00 (somaliska, dari)
Lördag 3/12: 
10.00  (arabiska, persiska,  

tigrinja) 
11.00 (somaliska, dari)

13.00  (arabiska, persiska,  
tigrinja) 

14.00 (somaliska, dari)

 Samling i Arbetsförmed-
lningens monter B03:09. 

 För information på andra 
språk: euroskills2016.com/
languages

FLER AKTIVITETER PÅ EUROSKILLS
På Euroskills kan du få 
tips och råd från duktiga 
studie- och yrkesväg-
ledare, gå guidade  
visningar och ta del av 
flera aktiviteter på scen.  



Maxat med möjligheter
VVS- och fastighetsprogrammet ger dig schyssta 
framtidsval. Du får lära dig ett yrke och kan börja 
jobba direkt efter skolan. Du kan bli platschef, arbets-
ledare eller starta eget företag. Du kan så klart även 
plugga vidare, antingen direkt eller efter några år. 
VF-programmet är helt enkelt maxat med möjligheter! 

Läs mer på vvsyn.se

Besök vår montor under Euroskills i Göteborg 
och testa en del av VVS-montörsyrket! 
#framtidsinstallatör
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Missa inte när Årets yrkeslära-
re intervjuas på Stora scenen. 
Här syns några av dem under 
Yrkes-SM i Malmö. 
Foto: Viktor Fremling.

 På Stora scenen har du  
möjlighet att lyssna på  
spännande intervjuer.  
Här berättar lagledarna  
för det svenska yrkes-
landslaget om hur det  
går för Sverige, vi får  
en pratstund med årets  
yrkeslärare, och lär känna  
Euroskills egna Skill  
Hunters – Anton Hysén,  
Ida Redig och Lisa Town  
(läs mer om dem på  
sidan 16). 

 Under lördagen  
arrangerar företaget  
Jobman en modevisning  
med tema yrkeskläder.  

STORA 
SCENEN
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På de tre spotlight-
scenerna går det  
undan. Här presen-
teras underhållande 
och informativa akter 
som pågår i max en 
kvart. Här är ett urval 
av dessa.

Hur är det att gå florist-
programmet? Det får du 
veta under Euroskills!  
Foto: Julia Sjöberg.

TEKNIK I SKOLAN
FESTOS presentation ”Framtidens 
smarta produktion – vägen till 
drömjobbet” lär dig mer om  
teknik i grundskolan.
Presenteras av: FESTO.

YRKESUTBILDNING FÖR VUXNA
Om möjligheterna som finns för  
dig som väljer att läsa en yrkesut-
bildning på Komvux.
Presenteras av: Arbetsmarknad och 
vuxenutbildning, Göteborgs Stad.

APPAR, PODDAR, WEBBINA-
RER OCH DIGITALA TJÄNSTER
Få full koll på Arbetsförmedlingens 
digitala tjänster. Dessutom presen-
teras olika ungdomsarbeten.
Presenteras av: Arbetsförmed-
lingen.

HÅLLBART BYGGANDE
Lär dig mer om Peabskolan,  
CSR och att bygga framtidens  
hållbara medarbetare.
Presenteras av: Peab.

JOBBA PÅ HOTELL
Hur är det att jobba på Scandic? 
Det får du veta mer om under  
denna presentation. 
Presenteras av: Scandic.

SMARTA TEXTILER
”Smarta textiler, så mycket mer än 
bara tyg” heter akten som handlar 
om textil design för framtidens  
hållbara kläder. Missa inte!
Presenteras av: TEKO.

FLORIST – JAVISST!
Har du funderat på floristyrket?  
Då är detta presentationen för  
dig! Här får du reda på hur det är 
att gå på floristprogrammet.
Presenteras av: Almåsgymnasiet.

JOBBA PÅ VOLVO
Lär dig mer om olika spännande  
och utmanande yrken på Volvo,  
både inom personvagnar och  
tunga fordon.
Presenteras av: Volvo. 

MÄSTERLACKERAREN
Möt Frida Gustafsson som tävlade i 
Fordonslackering under WorldSkills 
2015 i São Paulo och åkte hem med 
en silvermedalj.
Presenteras av: Bilproffs.se.

PRAKTISERA UTOMLANDS
Få information om UHR:s program 
och möjligheter till internationell 
praktik för elever och kompetensut-
veckling för personal inom yrkesut-
bildningen.
Presenteras av: Universitets- och 
högskolerådet (UHR).

YH – HUR FUNKAR DET?
Yrkeshögskoleutbildning är vägen 
till drömyrket! Här berättar nuva-
rande och tidigare studerande om 
sina erfarenheter.
Presenteras av: Myndigheten  
för yrkeshögskolan. 

ANSVAR I BYGGBRANSCHEN
Peabskolans vd Maria Hernroth 
pratar om Peabskolan och samhälls-
ansvar i byggbranschen.
Presenteras av: Peab.

HÄR HITTAR DU SPOTLIGHTSCENERNA 
(SE KARTAN PÅ FÖREGÅENDE UPP SLAG):

 Spotlightscen 1, Transport och logistik, industrimaskin och verkstadsteknik: C03:02.
 Spotlightscen 2, Bygg-, konstruktions- och anläggnings teknik: A01:01.
 Spotlightscen 3, Konst, kreation och mode; Informations- och kommunikationsteknik;  

Social och personlig service: F01:32

SPOTLIGHT-
SCENERNA

Foto: Viktor Fremling.



1. AUTOMATIONS-
TEKNIKER
Lite förenklat ser en automa-
tionstekniker till att maskiner 
och industriprocesser fungerar. 
Deltagarna tävlar i par med att 
lösa fem uppgifter: montering, 
programmering, underhåll,  
felsökning och optimering av  
en produktionslinje. 

2. PERSONBILS-
TEKNIKER
Här bjuds det på 
en klassisk mek-
off. Allt ifrån 
bränslesystem 
till elektriska 
komponenter ska felsökas och 
åtgärdas av de tävlande.

3. MÅLARE
Tre väggar ska tapetseras, målas 
och textas (ni vet sån ”Carpe 
diem”-konst). Dörrar maskeras 
och dekorationer målas på fri 
hand. Räkna med en färgglad 
tävling.

4. TRÄDGÅRDS-
ANLÄGGARE
På EuroSkills största tävlingsyta 
ska de tävlande efter skiss an-
lägga en trädgård. Konsten är 
att följa mallen noggrant men 
också visa på egen kreativitet 
och smak.

5. DEKORATÖR
Här ska de tävlande ”klä” två 
skyltfönster. Det första under 
temat Livsstil där de får en tydlig 
brief att följa. Den andra upp-
giften är ett modefönster där de 
tävlande får ta ut svängarna mer 
och sätta sin egen prägel. 

6. UNDERSKÖTERSKA
Fullt ös, medvets-
lös – bokstavligt 
talat! I nio olika 
rollspels scenarion 
med olika medi-
cinska åkommor och varierande 
miljöer ska de tävlande ställa 
diagnos, utföra behandling och 
informera. 

7. FLORIST
Handbukett, brudbukett, dubbla 
blomsterarrangemang, kropps- 
och displaypresentationer. Här 
får vi se prov på fler sätt att 
använda snittblommor än vad de 
flesta av oss visste fanns. 

8. HOTELL-
RECEPTIONIST

Det ska adminis-
treras och tas om 
hand om skådes-
pelande gäster 
som sätter  

receptionisterna på prov i ett 
högt tempo. Vad som helst kan 
hända på det här hotellet.

9. ELEKTRIKER
Här blandas teori med praktik. 
Efter att ha installerat, kopplat 
upp och testat en elcentral ska 
de tävlande programmera ett 
smart system för all hemmets 
elektronik innan de ställs inför 
ett teoretiskt test. 

10. SERVITRIS
Ny dag – nytt tema. Bistro, fine 
dining och bankett dukas på och 
av under de tre tävlingsdagarna. 
Dessutom ska menyer presente-
ras, rätter serveras och drycker 
dekanteras. 

11. PLATTSÄTTARE
Inför tävlingen 
har de tävlande 
förberett sin egen 
arbetsstation och 
när startskottet 
går är det dags att skapa en mo-
saikvägg efter ett givet mönster. 
Snyggast och rakast vinner.

12. KOCK
Det vankas fine 
dining när kockarna 
kör igång. Förrätt, 
huvudrätt, flam-

berad dessert och en svårlagad 
soppa är bara början när de 
tävlandes kokkonst sätts på prov. 
Tips: kom inte hungrig!

13. MURARE
Med hjälp av 450 tegelstenar ska 
murarna bygga en nära två me-
ter hög konstruktion som hålls 
hemlig ända till tävlingsstart.  
Snygga fogar och ett fint slutre-
sultat avgör, och snabbt ska det 
gå.

14. IT-SPECIALIST
Här tävlar man två och två för att 
knäcka IT-nötter. Nätverk konfi-
gureras på olika plattformar, ko-
pplas ihop och säkerhetssystem 
implementeras. Hackaton-time!

15. FRISÖR
Långt hår, kort 
hår, permanent, 
färgning, 
klassiskt och 
modernt. Det 
blir ett riktigt frisyrmedley när 
frisörerna gör upp och både 
skapar frisyrer efter instruktioner 
och egen kreativitet.

14 | Höjdpunkter Hela den här tidningen är en annons från Euroskills
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A
tt kunna relatera, 
förstå och att se 
ett tydligt resultat 
– det är huvud-
ingredienserna i

en riktigt spännande publiksport. 
Och på EuroSkills är det ingen 
skillnad. Tävlingsansvarige Patrik 
Svensson har full koll på vilka 
tävlingar som brukar dra lite 
extra publik, och varför.

– Målarna börjar med en tom

vägg och sedan växer måleri och 
tapetsering fram, det är tydligt. 
Matlagning och servering är 
lätt att relatera till – alla har ju 
varit på restaurang någon gång. 
Igenkänning och tydliga resultat 
verkar dra publik, säger han.

Patrik Svensson har ansvaret för 
förberedelserna och genomför-
andet av tävlingen – och mycket 
jobb blir det. 

– Det är stora ytor och grenar
som kräver mycket utrustning, 
så det har varit ganska hektiskt 
att få allt på plats. Den största 
tävlingsytan har trädgårdsanläg-
garna som bara de tar upp 1 300 
kvadratmeter. 

Om trädgårdsanläggningen tar 
mest plats så är det nog person-
bilstekniker som är den största 
materialsporten. 

– Där har vi fixat ett stort antal
personbilar, verktyg, testutrust-
ning, lyftar, reservdelar och 
teknisk dokumentation – ja allt 
möjligt. Detta medan andra yrken 
i stort sett bara behöver ett bord 
och en dator.

KLARA, FÄRDIGA – TÄVLA!
Runt 500 ungdomar från cirka 30 länder gör upp 
i 35 grenar under tre tajta tävlingsdagar. Och allt 
avgörs på lördagen då tävlingarna avslutas.  
Här är några av höjdpunkterna du inte vill missa.

“DET ÄR ETT VER K - 
 LIG HETS TROGET 
ROLLSPEL MELLAN 
DEN TÄVLANDE  
OCH PATIENTEN.” 

Patrik Svensson rekommenderar 
alla att se undersköterskornas  
tävlingar. Foto: Viktor Fremling.

Vilken gren ska jag absolut inte 
missa under EuroSkills 2016?

– Undersköterskorna ska du ab-
solut inte missa. Det är ett väldigt 
verklighetstroget rollspel mellan 
den tävlande och patienten vilket 
brukar vara väldigt underhållan-
de att följa. Annars gillar jag de 
skapande yrkena, typ frisörer, 
florister och plattsättare som är 
underhållande att se på, där man 
verkligen får se deras kreationer 
växa fram. 

15 TÄVLINGAR DU INTE VILL MISSA

SPÄNNANDE  
ROLLSPEL!

RAKAST  
VINNER!

FRISYR- 
MEDLEY!

450 TEGEL- 
STENAR!

KOM INTE 
HUNGRIG!

Spänningen är på topp och nerverna utanpå när tävlingarna drar igång. Bilderna är tagna under Yrkes-SM i Malmö tidigare i år. Foto: Viktor Fremling.

KLASSISKT
MEK-OFF!

VAD SOM 
HELST KAN 
HÄNDA!



Industri &
Produktion

Just nu har vi 1301 
lediga jobb inom 
Industri & Produktion
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Under Euroskills 2016 kommer 
du inte bara att kunna se Europas 
vassaste yrkesmän och -kvinnor, 
du kommer också att kunna pro-
va på mycket själv. För att utmana 
och inspirera fi nns därför tre 
Skill Hunters på plats. Ida Redig, 
Anton Hysén och Lisa ”Ikhana” 
Town står redo att hjälpa dig – 
och ställa upp på dina utmaning-
ar. Vad sägs till exempel om att 
vispa pannkakssmet och steka 
pannkakor, styla frisyr under två 
minuter eller svetsa på tid?

– Jag gillar själv att testa nya
saker, och att göra det med alla 
ungdomar känns riktigt roligt. 
Förhoppningsvis kan jag inspi-
rera dem också. Jag har ju en 
ganska bra social förmåga så jag 
hoppas att jag kan hjälpa till att 
öppna deras ögon, säger Anton 
Hysén.

För åtta år sedan byggde Ida 
Redig sin egen studio. Något som 
lärde henne en viktig läxa.

– Det bevisade att jag inte be-
höver någon annan för att driva 
mitt företag. Kunskap är nyckeln 

till frihet i ditt liv – oavsett hur du 
skaffar den. Men du måste också 
ha viljan. Fördelen med Euroskills 
är att du får prova väldigt mycket 
och förhoppningsvis få svar på 
vad det är just du vill, säger hon.

Lisa Town, mer känd som 
Ikhana, har alltid omgetts av 
människor som peppat och 
stöttat henne att bli vad hon vill. 
Ett stöd hon vill sprida vidare.

– Alla kids har inte den lyxen,
så kan jag hjälpa till med det vore 
det nice. Sen är jag peppad på att 
jobba med de andra ambassa-
dörerna och mäta mina krafter 
med dem. Men främst ser jag 
fram emot att träffa kidsen och 
att ge och få energi. 

Är du osäker på vad du egentligen är bra på? Då 
är Euroskills stället för dig, och här kommer du att 
kunna utmana tre kända Göteborgare som är am-
bassadörer för tävlingen – så kallade Skill Hunters.

DE ÄR PÅ JAKT EFTER DINA SKILLS

Ålder: 25.
Gör: Fotbollsspelare som både 
hunnit med att belysa debatten 
om homosexuella inom idrotten 
sedan han kom ut som gay 2011 
och vinna Let’s Dance. 
Ser mest fram emot att prova 
på Euroskills: Svetsning på tid 
kommer jag nog att vara riktigt 
dålig på, men det skulle vara kul 
att prova. Vem vet, jag kanske är 
en talang?

Ålder: 29.
Gör: Sångerska och musikprodu-
cent. Har bland annat skrivit hiten 
”Du är bäst”, har framträtt live på 
de stora tv-kanalerna och skrivit 
musik till långfi lmen ”Små citroner 
gula”.
Ser mest fram emot att prova 
på Euroskills: Florist! Jag har 
alltid velat ha gröna fi ngrar. Eller 
kock; jag är lite sugen på att skriva 
en kokbok.

Ålder: 27.
Gör: Sångerska som slog igenom 
med debutsingeln ”Pussycat” och 
har jobbat med fl era stora svenska 
musiker, till exempel Ken Ring, 
Vic Vem, Parham och Seinabo Sey.
Ser mest fram emot att prova 
på Euroskills: Min mamma är un-
dersköterska och har alltid drömt 
om att jag också skulle bli det. Det 
vill jag testa och tror nog att jag 
skulle vara rätt bra på det.

ANTON HYSÉN IDA REDIG LISA “IKHANA” TOWN

“ATT TESTA NYA 
SAKER MED ALLA 
UNGDOMAR 
KÄNNS RIKTIGT 
ROLIGT.” 
Anton Hysén

Välkommen till  
vår monter C02:05

Stolt sponsor till Euroskills

För mer information besök:
www.dmgmori.com

c =
compact,

competitive,
customized

STÖRRE ANPASSNINGSMÖJLIGHETER 
FÖR ALLA BRANSCHER!
Fler optioner, mer teknik och hög 
kvalitet till bra priser!

Vägen till drömjobbet:  
Automationsutbildning 

Festo — Din partner inom teknikutbildning! 
Läs mer på www.festo-didactic.se  

DET BÄSTA AV GÖTEBORG
Fri kollektivtrafi k och entré till toppattraktioner, 
museer, sightseeing, shoppingrabatter och mycket mer.
Läs mer på Goteborg.com/CityCard

Foto: Gustaf .
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Hälsa på i vår monter i B-hallen!

Ett stort TACK till alla tävlande, medverkande och sponsorer 

för ett väl genomfört Yrkes-SM 2016!

Våra seminarier på Universeum (Göteborg):
• Räcker arbetskraften i byggsektorn till? 

Vem ska bygga alla bostäder och infrastrukturen? 

Torsdag 1 december kl 13:30-15:00

• Hur jobbar vi med jämställdhet när bara  
1 procent är kvinnor? 

Fredag 2 december kl 10:00-11:30.

Välkommen till Yrkes-EM  
på Euroskills 1-3 december  

på Svenska mässan Göteborg

constructionskillssweden.se
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Pontus Slättman, vd Worldskills 
Sweden. Foto: Viktor Fremling.

Prova på måleriyrket. 
Foto: Sätt färg på Göteborg.

Euroskills är mer än bara Yrkes-EM och sträcker sig även utanför Svenska 
Mässans väggar. Här finns något för alla, oavsett om det är elever som vill 
få en backstage-tur på Liseberg, ungdomar som vill prova på målaryrket 
eller näringslivsrepresentanter som vill ta del av inspirerande seminarier. SIDE EVENTS

Tänk dig ett nedstängt Liseberg klätt i vinterskrud. Lördagen den  
3 december bjuder Liseberg på mer än bara julstämning. Under  
guidade backstage-turer kan du ta del av olika yrkesinriktningar som  
finns representerade på Liseberg. Turerna är cirka 45 minuter långa,  
och missa inte att anmäla er då platserna är begränsade. När du anmäler 
dig kan du också välja inriktning, så oavsett om du är intresserad av  
teknik, restaurang eller service finns en anpassad tur just för dig. Liseberg 
kommer också att ha en monter på plats på Svenska Mässan. Där går  
det utmärkt att anmäla sig och det finns även möjlighet att testa ett  
femkampsspel med yrkesfokus.

Tid: Lördag 3 december.
Plats: Liseberg.

BACKSTAGE PÅ LISEBERG

Satsningen Sätt färg på Göteborg 
är ett färg- och sysselsättnings-
projekt som hjälper arbetslösa 
ungdomar att få ett riktigt jobb 
som yrkesmålare. Ungdomarna 
får testa på yrket genom ett roligt 
måleri event, som pågår i cirka tio 
veckor, och sedan får de möjlighet 
att gå en vuxenutbildning för att 
kunna bli lärlingar och få jobb. För 
att hjälpa till och marknadsföra 
Euroskills har deltagare från Sätt 
färg på Göteborg målat jättelika 
affischer som föreställer sex olika 
tävlingsyrken, som syns på centrala 
platser runt om i Göteborg.

Sätt färg på Göteborg kommer 
också finnas på plats på Svenska 
Mässan med en Prova På-monter.

Plats: Svenska Mässan, 
monter B03:05.

SÄTT FÄRG PÅ 
GÖTEBORG

Under Worldskills seminarier på  
fredagen står framtidens kompe-
tens i fokus. Euroskills tre officiella 
partners 3M, Volvo och Festo håller 
i varsitt föredrag där de beskriver 
sina kompetensbehov. Under mit-
ten av dagen står ett plenarmöte 
på agendan med två olika talare: 
Stefan Fölster, som talar om jobb 
och kompetenser i robot-utveck-
lingens tid, och Paul Lewis, som  
talar om yrken och kompetenser i 
en tid av stor migration i världen.

Tid: 2 december kl. 09.30-17.00.
Plats: Svenska Mässan.
Målgrupp: Personer som arbetar 
med yrkesutbildning, arbetsmark-
nadsutveckling och näringslivsut-
veckling.
Anmälan: Deltagaravgiften är 950 
SEK med lunch inkluderad, missa 
inte att anmäla er i förväg. 

WORLDSKILLS EUROPE 
LEADERS FORUM DAY

Nyfiken på yrkesutbildningar? 
Torsdagen den 1 dec ember bjuder 
Worldskills in till ett kostnadsfritt 
seminarieprogram med inspireran-
de och innehållsrika seminarier. 
Här får du veta allt om Yrkesut-
bildningens år, yrkestävlingar och 
arbetsmarknadens efterfrågan på 
arbetskraft. Dessutom finns det 
möjlighet att få en guidad rundtur 
med tidigare tävlande i  
Yrkeslandsslaget på Euroskills  
tävlingsarena klockan 10.00. 

Tid: 1 december kl. 12.10-16.30.
Plats: Svenska Mässan Göteborg, 
Lokal K1.
Målgrupp: Personer i ledande  
positioner inom politik, myndighe-
ter, kommuner, organisationer och 
skolor. Alla med ett ansvar att  
utveckla svensk yrkesutbildning.
Anmälan: Kostnadsfritt, men missa 
inte att anmäla er i förväg. 

SVERIGE-DAGEN

Liseberg i vinterskrud. Foto: Stefan Karlberg.Stefan Fölster.
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Metrojobb används varje dag av tusentals 
karriärsintresserade och jobbsökande personer. 
Vi inspirerar människor i karriären och är den 
självklara mötesplatsen mellan arbetsgivare 
och framtida medarbetare. 

Hos oss hittar du 
några av Sveriges mest
populära arbetsgivare.



Hjälp! Hur väljer jag 
rätt gymnasieprogram? 

Hur ska man veta vad man vill göra resten av livet 
när man inte varit ute i arbetslivet än?  

Vår webbplats gymnasieinfo.se ger tips på 
både yrken och utbildningar över hela landet. Se 
våra  filmer och spela spelet Gymnasie valen. 

Ett yrkesprogram i gymnasieskolan är ett bra 
val om du vill hålla många dörrar öppna. Beroende 
på vilka kurser du väljer kan du börja jobba inom 
ett visst yrke, starta eget eller plugga vidare på till 

exempel högskolan eller yrkeshögskolan. Under 
minst 15 veckor av utbildningen är du ute på en 
arbetsplats. Du kan också gå alla yrkesprogram 
som lärling. Då går du minst halva utbildningen 
på en arbetsplats, men får samma examen som om 
du går programmet till största delen på en skola. 

Om du går ett högskoleförberedande program 
är du i första hand förberedd för studier på univer-
sitet och högskolor.

Vad vet du om gymnasieskolan? Gör vårt kunskapstest på: 
www.gymnasieinfo.se/gymnasieval
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Visa upp dina kunskaper och  
meriter - skaffa ett Europass!  

Europass är en digital kompetensportfölj  

som hjälper dig när du söker jobb eller  

utbildning i Europa. Du skapar enkelt en  

meritförteckning och ett europeiskt språkpass 

med hjälp av Europass! 

utbyten.se/europass

Har du elever som vill söka jobb, 
praktik eller utbildning i Europa?
Besök oss på Euroskills i Göteborg 1-3 december

i monter B 02:12. Hos oss får du veta allt om  

stipendier och annan finansiering för att ta sig ut 

i världen. Du får också träffa personer från andra länder 

och skapa internationella kontakter. Vi ses!


