
INFORMATION FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE (GYMNASIET)

Jobba Grönt
Det gröna näringslivet behöver fler medarbetare. Jobba Grönt ger dig som SYV ett verktyg att koppla ihop arbetsliv och
skola för att prata med elever om utbildnings- och yrkesval. Vi som ligger bakom Jobba Grönt är Gröna arbetsgivare
och LRF.

Syftet med Jobba Grönt
Vi vill öka kunskapen hos elever om det gröna näringslivets betydelse och väcka intresse för att arbeta inom jordbruk, 
skogsbruk och trädgård.

Vad är det gröna näringslivet?
• Företag som arbetar med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö och skapar mat, förnyelsebar energi, 

öppna landskap och biologisk mångfald.
• En bransch som erbjuder många utbildnings- och yrkesval.
• En bransch som växer och som är i behov av ungdomar som vill

plugga vidare eller börja jobba direkt efter gymnasiet.
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ELEVPRESENTATION
FÖR GYMNASIETS PRAKTISKA PROGRAM
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HITTA DIN FRAMTID
- JOBBA GRÖNT



DET GRÖNA NÄRINGSLIVET ÄR EN FRAMTIDSBRANSCH

• Brinner du för miljön och gillar innovation och ny teknik - då är den 
här branschen något för dig. 

• Det gröna näringslivet är de företag som jobbar med skog, jord, 
trädgård och miljöutveckling.

• Det finns många jobb och breda utbildningar –
du kan välja att jobba direkt efter gymnasiet eller
plugga vidare.
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SE FILMEN OM
BENGT LARSSON - SPANNMÅLSODLARE

https://youtu.be/3l2y5X1A9XA
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FRAMTIDSBRANSCH MED MÅNGA
JOBB- OCH UTBILDNINGSMÖJLIGHETER



ATT JOBBA I DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

• Att arbeta i det gröna näringslivet innebär ofta mycket tid ute i
naturen och flexibla arbetsuppgifter.

• Visste du att det gröna näringslivet skapar mat, förnyelsebar energi
och biologisk mångfald? Just nu behöver branschen trädgårdsodlare, 
maskinförare, ingenjörer och entreprenörer som
vill starta eget.
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SE FILMEN OM FIA SJÖGREN 
TRÄDGÅRDSARKITEKT

https://youtu.be/LAmHHPHdHcw
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SE FILMEN OM 
JOHANNA SVENSSON - ENTREPRENÖR

https://youtu.be/fDgdsDRd6xs


JOBBGUIDE FÖR DET GRÖNA NÄRINGSLIVET

Med hjälp av jobbguiden på nästa sida får du en tydlig bild över:

• Yrken inom branschen

• Bristyrken - där det behövs nya medarbetare nu

• Olika utbildningsvägar som leder till det gröna
näringslivet
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https://www.jobbagront.se/for-skolan/utbildning-och-jobbkarta/
https://www.jobbagront.se/for-skolan/utbildning-och-jobbkarta/


HUR FÅR MAN JOBB I DET GRÖNA NÄRINGSLIVET?

• För dig som går ett praktiskt program finns stora möjligheter att 
börja arbeta inom det gröna näringslivet direkt efter gymnasiet.

• Det finns även en mängd olika eftergymnasiala utbildningar som 
leder till arbeten inom jord, skog och trädgård.
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VAR MED OCH BYGG ETT HÅLLBART SVERIGE

Välkommen till en grön bransch!
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HITTA DIN FRAMTID PÅ
JOBBAGRÖNT.SE

http://www.jobbagront.se
http://www.jobbagront.se

