
Extra arbetsuppgifter 
 

Uppsala län 2021/2022 
 
 

(Frågorna baseras på de blå och gröna sidorna i katalogen) 
 
 
 

1. Om man går fordonsprogrammet vilka företag kan man jobba på då? 

2. Vem är landets största beställare av ny musik? 

3. Vad gör en receptarie? 

4. Vilka yrken kan man jobba med inom byggmaterialhandeln? 

5. Vilken utbildning behöver du för att jobba som elinstallatör? 

6. Vad gör en signaltekniker? 

7. Ge exempel på yrken inom det gröna näringslivet. 

8. Ge exempel på frågor som Länsstyrelsen jobbar med. 

9. Vilka yrken kan man jobba med hos fastighetsbolagen? Vad innebär dessa? 

10. Vilka saker erbjuder Recover Industriservice sina kunder? 

11. Vad gör Skogsforsk? 

12. Nämn 10 olika jobb som finns i en kommun? 

 

 

 

 

 

 
 



Facit Uppsala län 2021/2022 
 
 

1. Scania i Sverige AB, Volkswagen, Group Sverige, Volvo Car Sverige,  Rejmes eller Promeister. 
 

2. Sveriges Radio. 
 

3. Receptarien arbetar med läkemedelsinformation och rådgivning, ansvarar för att kunden får 
sitt läkemedel i rätt dos och kan använda sin medicin på rätt sätt. 
 

4. Lagerarbetare, butikssäljare, butikschef, regionchef, godsmottagare, säljare, inköpare, 
miljösamordnare. Dessutom kan du jobba inom områden som marknad, HR, kommunikation, 
ekonomi, hållbarhet, logistik samt IT och fastighet. 
 

5. El- och Energiprogrammet på gymnasiet men du kan också välja att läsa till elektriker senare i 
livet, via en vuxenutbildning.  
 

6. Signalteknikern ser till att det finns fungerande signalsystem som kontrollerar och styr 
järnvägstrafiken. Arbetsuppgifterna kräver att man är en uppmärksam och noggrann 
problemlösare. Efter el- och energiprogrammet krävs en utbildning inom järnvägsspecifik 
signalteknik. Underhåll och akut felavhjälpning av järnvägens signalsystem, revisioner av växlar 
och ställverk samt service på vägskyddsanläggningar. Utbildning: Grundläggande utbildning i 
signalteknik. 
 

7. Maskinförare, djuruppfödare, lantbrukare, skogsvård-are, veterinär, travtränare, 
trädgårdsmästare, biolog, jägmästare, agronom, landskapsingenjör, gårdsmäst-are, 
djurskötare, miljöingenjör, ekorådgivare m.fl. 
 

8. Miljö och natur, energi och klimat, kulturmiljö, näringslivsutveckling, samhällsplanering, 
landsbygdsutveckling, säkerhet och krisberedskap, jakt och fiske, djur- och smittskydd, jämställdhet 
integration, folkhälsa och allmänna val 

 
9. Arbeten: kundvärd/kundtjänst, fastighets-/husvärd, fastighets-/affärsutvecklare, 

projektledare underhåll, upphandlare, miljösamordnar, VS-tekniker, drifttekniker, 
försäkrings- och skadeansvarig, controller, reparatör, ekonom, hyresjurist, säljare, 
kundservice, projektledare, kommunikatör, Fastighetsansvariga, Skötselansvariga, 
Områdesansvariga, Målare, Snickare, Elektriker, Drifttekniker, Byggprojektledare, 
Drifttekniker, Tekniska förvaltare, Fastighetschef, Uthyrare, fastighetsskötare, 
fastighetsförvaltare, bostadsuthyrare, hyresadministratör mfl  

i. Fastighets-/husvärd: huvuduppgift är att i sina fastigheter ansvara för att 
skötsel och reparationer sköts med kvalitet och god ekonomi 

ii. Fastighets-/affärsutvecklare har spetskompetens inom lägenhetsunderhåll 
och visst fastighetsunderhåll.  

iii. Förvaltare ansvarar för att den dagliga förvaltningen fungerar. De har 
personalansvar för husvärdar, fastighetsutvecklare, bosociala utvecklare och 
fastighetsskötare. 

iv. Kundvärd/Kundtjänst  tar de emot och hjälper kunder tillrätta. 
v. Uthyrare är man ansvarig för att hyra ut 

vi. Administrativa tjänster: projektledare, säljare, kommunikatör 

 



10. Vi erbjuder bland annat avloppsspolning, torrsugning, slamsugning, spoluppdrag och  
transporter av farligt avfall.  
 

11. Skogsfors är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut. De jobbar mellan forskning och 
praktik.  

 
12. Administratör, redovisningskonsult, badmästare, kock, kommunikatör, städare, civilingenjör, 

vaktmästare, psykolog, sjukgymnast, sjuksköterska, brandingenjör, brandman, barnskötare, 
familjerådgivare, fritidsledare, kurator, personlig assistent, socialsekreterare, socionom, 
vårdbiträde, parkarbetare, förskollärare, fritidspedagog, idrottslärare, lärare, folkhälsostrateg, 
ekonom, personalspecialist, studie- och yrkesvägledare, planarkitekt, ingenjörer, 
miljöinspektörer, arbetsterapeuter, webbredaktör, bibliotekarie, beteendevetare, HR-
konsulter, trafikplanerare, fastighetsförvaltare, landskapsingenjör, tekniker, copywriters, ljud- 
och ljustekniker, utställningsproducenter, lokalvårdare, gis-tekniker, personalchef, va-
tekniker, skolmåltidsbiträde, kultursamordnare, kostchef, rehabassistent, arkivarie, 
mätningsingenjör, projektledare, bygglovshandläggare m.fl.  
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