Det här händer
på Future Skills.

Plan 2

Gör skillnad varje dag,
bli en samhällsbyggare
som får vardag och
framtid att fungera.

Future Skills är en unik mötesplats och prova på-yta där du har
chans att träffa både företag och utbildningsanordnare. Här kan
du knyta kontakter med arbetsgivare, lära dig mer om var jobben
finns i framtiden och få veta mer om vilka kompetenser som
efterfrågas i de yrken som du är nyfiken på – från de som
redan befinner sig i branschen.

Flygmekaniker, skyttesoldat,
kock eller sjöofficer?

Tidningen om Skola,
Jobb och Utbildning,
för dig som ska välja
till gymnasiet!

Är du
intresserad
av miljöfrågor
– på riktigt?

Upptäck
din talang

Skapa en bättre värld med hjälp
av jorden, skogen och djuren!

I byggbranschen
syns det vad du
gör på jobbet
– resultatet finns
kvar i åratal!

Träffa vård- och omsorgspersonal och se vilken
skillnad du kan göra.

Prata med våra psykologer, sjuksköterskor och socionomer om dina
frågor kring alkohol och droger.

Varför arbeta som volontär
via europeisk volontärtjänst?

Vi behöver många nya
medarbetare och söker
dig som vill göra samhället tryggare för alla.

Göteborgs Tekniska College
– utbildningar för dig som
vill vara med och utveckla
framtidens industri.

Det finns inga problem som inte arkitekter,
ingenjörer eller sjökaptener kan lösa. Prata med oss!
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Våga prova
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Plåtslageri- och
ventilationsbranschen

En framtid
inom Bilia?

Mini Maria

Västra
Götalandsregionen

Vård- och
omsorgscollege

Teknikkonsulter

Försvarsmakten

Vill du förändra
världen?

Jobba
Grönt

Lurad på lön? Dina
rättigheter på jobbet.

Föreningen
Idrott utan
gränser.

Gör din egen ljusstake i plåt.

www.gymnasiedagarna.se

Ungdomsmottagningen

Få hjälp med dina frågor
om kroppen, sex, relationer
och hur du mår.
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Närheten gör skillnad – utvecklas
i ditt yrke och som människa.

Göteborg
Stad

Arbetsförmedlingen

Volvokoncernen

Hur tänker
du om
framtiden?

Scandic Hotels Götas unga
Max Burgers
Idrott utan gränser

Göteborg erbjuder
1 500 feriejobb varje år.
Med rätt utbildning väntar
jobbet på dig – vi anställer
6 000 varje år!
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Vill du arbeta i världens
roligaste bransch?

Vi utvecklar
framtiden!

Besöksnäringen

Götas unga – en portal för dig som
är ung och arbetslös i Göteborg.

Din Talang

VadG01:23
är din talang?
G01:29
Testa här!

Vill du åka utomlands, träffa kompisar
och bli bättre på ett språk?
Drömmer du om
att resa utomlands?

STS

Explorius

EF

Bluechip Study USA

Sugen på att göra karriär?
Kom och väx med oss!
Vem i ert kompisgäng är
stadigast på handen?

Sommar- och
extrajobbstorg

Ericsson

Det kokar i servicebranschen, var med
och skapa den!

GRvux erbjuder yrkesutbildning för
vuxna i Göteborgsregionen.
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Teknikcollege
och vård- och
omsorgscollege

Sätt Färg
på Göteborg

The Future
of 5G!

Bilia
personbilar

Chalmers

Ta den snabba vägen ut i arbetslivet och
utbilda dig hos oss på YrkesAkademin!

Construction
Skills
Sweden

Hack
the World

GRvux

Film?
Kan man jobba
med det?

Yrkesakademin

Café

Gå i skolan hälften av
tiden och arbeta resten!

Film
i väst

Svensk
För dig som är ung, ny i
Gymnasielärling Sverige och vill göra roliga
saker på din fritid!

Polisen

Ett komplett digitalt verktyg
för samordning av alla former av
praktik, aktiviteter och feriejobb.

Göteborgs
Tekniska College

Unga och äldre rappar och dansar
street dance tillsammans.

Generationsmöten

Kvalitetssäkrad vård- och teknikutbildning
som vet vad arbetsmarknaden behöver.

Team Göteborg
Vattenvana
Ung Företagsamhet

Sveriges största volontärverksamhet
och ett värdskap för alla!

Våga
fråga

Installationsbranschen

Renova

MUCF

Vi utbildar unga i entreprenörskap.
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Specialister på USA
Språkresor och
High School Year

Framtidprognoser från Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingens prognoser visar att det aldrig tidigare varit
så påtaglig brist på arbetskraft inom så många olika yrkesgrupper.
Det är framförallt olika yrken inom bygg och anläggning som efter
frågas men även sjuksköterskor, ingenjörer och lärare. Gemensamt för
alla yrken som efterfrågas är att de kräver minst en gymnasieexamen.

www.gymnasiedagarna.se

Några yrken där det är stor chans att få jobb direkt
efter gymnasiet: Kock, VVS-montör, undersköterska,
elektriker, plåtslagare, gymnasieingenjör, maskinförare,
bygg och anläggning, fordonsindustrin.
Och så några yrken som kräver högre utbildning:
Sjuksköterska, lärare, förskollärare, civilingenjör

7

G0

