
ett snabbt och säkert sätt 
att rekrytera ny personal

Jobbspår

Fler möjligheter 
Behovsinventering
Varje år gör vi en behovsinventering för att skanna av arbetslivets 
kompetensbehov i vår region. Du som arbetsgivare vet bäst hur det ser ut 
i just din bransch. Finns det behov av utbildning kan du vända dig till våra 
lärcentra för att diskutera möjligheten att hitta eller skapa en utbildning 
som matchar rekryteringsbehoven.

Behöver du hjälp med kompetenshöjning?
Vi kan genomföra uppdragsutbildning eller förmedla kontakten till andra 
utbildningsanordnare. Ni som beställare avgör innehåll, inriktning och 
vilka som ska delta i utbildningen eller kursen. Om utbildningen följer 
Skolverkets kursplan utfärdas betyg, i annat fall lämnas intyg om 
deltagande i utbildningen eller kursen.

Vill du veta mer? Har du några idéer?
Tveka inte att höra av dig till oss på Lapplands Lärcentra!
Kontakta Gunilla Nyberg, samordnare på Lapplands Lärcentra, 
gunilla.nyberg@lapplands.se eller 070-3064596.

Vill du veta mer om utbildningsmöjligheter? 
Kika in på lapplands.se/larcentra



Industri
Att arbeta med kroppen och knoppen, 
ta egna initiativ och vara en problem-
lösare är viktigt i denna bransch. I ut-
bildningen ingår bland annat säkerhet, 
yrkessvenska och arbetsmiljö. 

Förskola och skola
Här ingår  grundläggande kunskaper 
inom skola och förskola. Samarbete, 
pedagogik och barns lärande och 
utveckling är viktiga delar av kursen.

Restaurang och storhushåll
Det här är en introduktion till restau-
rang- och storhushåll. För den som 
gillar att laga mat, är serviceinriktad 
och beredd att jobba i ett snabbt 
tempo kan det här vara rätt spår.

Vård och omsorg
En introduktion inom vård och omsorg. 
Här ingår utbildning inom service, vård 
och omsorg till människor som är i 
behov av stöd i vardagen. 

Fastighetsskötsel, utemiljö
För den som trivs med fysiskt utomhus-
arbete i alla väder. Fastighetsskötare 
ansvarar för den inre och yttre skötseln 
av fastigheten. 

Här ges möjlighet att prova på yrket 
och lära sig mer om olika tekniker.

Assistent inom 
vård och omsorg
Här ingår olika arbetsuppgif ter inom 
administration eller att serva de boen-
de med att t.ex. handla, hämta/köra 
ut. Utbildningen utvecklar språket, och 
ger en chans att knyta nya kontakter i 
arbetslivet. 

Service och handel
En introduktion som ger kunskap om 
vanliga ord och begrepp inom handel 
samt kunskap om hygien, försäljning 
och kundservice.

Lokalvård
Lokalvårdare är ett serviceyrke där ar-
betsuppgif terna varierar beroende på 
arbetsplats. Här ges möjlighet att prova 
på yrket, lära sig mer om olika tekniker 
samt vid behov förbättra kunskaperna i 
svenska språket.

Jobbspår som erbjuds:
Vi arbetar med utbildning inom:
Vuxenutbildning –  
grundläggande och gymnasial nivå
Yrkesvux – 
yrkesutbildning på gymnasial nivå
Yrkeshögskola – 
ef tergymnasial utbildning som möter 
arbetslivets behov och drivs i nära sam-
verkan med företag och arbetsgivare
SFI – svenska för invandrare

Vi erbjuder dessutom många andra 
distansutbildningar inom olika 
områden och yrken.

Jobbspår
För de som står långt från arbets-
marknaden eller vill prova på ett visst 
yrke, erbjuder vi inom yrkesvux några 
korta Jobbspår på 10 veckor heltid eller 
20 veckor på halvfart. Dessa är för-
delade på hälf ten teori, där man läser 
olika orienteringskurser, samt hälf ten 
på  praktik. 

Några av Jobbspåren erbjuder möjlig-
het till vidareutbildning genom en så 
kallad utbildningstrappa:

Det råder kompetensbrist inom många yrken i vårt närområde och vi har en låg 
arbetslöshet i förhållande till övriga landet. Det innebär att vi behöver ta vara på,
och vid behov rusta de individer som finns tillgängliga i våra kommuner. 
Lapplands Lärcentra erbjuder en mängd olika utbildningsmöjligheter.

Lapplands Lärcentra 
- din kompetenspartner Kan du ta emot en praktikant?

Tanken med Jobbspår är att eleverna snabbt ska få en uppfattning om hur det 
är att jobba i en viss bransch, skaf fa sig kontakter och få se hur det går till på en 
arbetsplats. Därför är du som arbetsgivare en mycket viktig partner. Vi erbjuder 
handledarutbildning och support under hela praktikperioden.


