
Extra arbetsuppgifter 
 

Östergötlands län 2022 
 
 

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

1.  Om du går fordonsprogrammet, ge exempel på företag du kan jobba på efter studenten. 

2.  Vilka yrken kan du jobba med hos fastighetsbolagen? 

3. På vilka företag kan du jobba som väktare? 

4. Vilka återvinningsföretag finns? 

5. Vad gör en signaltekniker? 

6.  Vilka olika arbetsuppgifter har en målare? 

7.  Vilka vägar finns det att bli ventilationsmontör? 

8.  Vilket företag jobbar med spårväxlar och spårteknik för järnväg? 

9. Vilka uppgifter har en komfortoperatör på SJ? 

10. Nämn olika yrken inom Region Östergötland.  

11. Vilken bransch sysslar med rekrytering, omställning och bemanning? 

12. Hur blir du golvläggare? 

13. Vilken vision har Rimaster Group? 

14. Vad gör Konecranes? 

15. Vilka yrkesgrupper ser Motala Verkstad behov av i framtiden? 

16. Vilka företag ingår i samma koncern som Vildmarkshotellet? 

17. Hur lång är utbildningen till tandhygienist? 

18. Vad tillverkar Sofidel? 

19. Var utbildar man sig till brandingenjör? 

20. Nämn 10 jobb som finns i en kommun. 



Facit Östergötlands län 2022 
 
 

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

2. 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 

3. Securitas AB 
 

4. Ragn-Sells, Stena Recykling AB 
 

5. 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. 
 

6. Som målare får du jobba praktiskt och använda din kreativitet. Du utför arbeten som spackling, 
grundning, målning, tapetsering, dekorationsmålning, ådring och marmorering. Det är ett 
varierande, självständigt arbete där du har mycket kontakt med andra människor och jobbar 
nära flera andra yrkesgrupper inom byggbranschen, ibland även arkitekter, inredare och 
ingenjörer. Under sommarperioden är det vanligt att målarens arbete sker utomhus och under 
vintertid inomhus. 
 

7. Gymnasieutbildning VVs- och fastighetsprogrammet, företagsförlagd gymnasieutbildning, 
företagslärling, arbetsmarknadsutbildning och komvuxutbildning. 
 

8. NRC Group Sverige 
 

9. En komfortoperatör gör tåg rena och fina inför att kunder ska genomföra sin resa. Det innebär 
både invändig städning och utvändig tvätt av glasrutor eller påfyllning av vatten till toaletter.  

10. Administratör/sekreteraryrken, arbetsterapeut, apotekare, audionom, barnmorska, 
biomedicinsk analytiker, dietist, ekonom, fysioterapeut, It-tekniker, kock, kommunikatör, 
kurator. logistiker, logoped, läkare, medicinsk sekreterare, medicinteknisk ingenjör, 



ortopedingenjör och ortopedtekniker, projektledare, psykolog, sjukhusfysiker, 
sjuksköterskeyrken, systemutvecklare, undersköterska, vaktmästare m. fl.  
 

11. Kompetensföretagen 
 

12. Gymnasiets Bygg- och anläggningsprogram (BA) och därefter inriktningen Husbyggnad.  
 

13. Är att vara en innovativ partner som skapar närhet och enkelhet för våra kunder i en global, 
utvecklande industri. 
 

14. De tillverkar, säljer och servar traverskranar och många andra typer av lyftutrustningar. 
 

15. CNC-operatörer, inom områden som svarvning, fräsning och borrning och yrken som beredare 
och produktionstekniker.  
 

16. Gröna Lund, Skara Sommarland och Furuviksparken. 
 

17. 3 år 
 

18. Mjukpapper 
 

19. Högskolorna i Lund och Luleå. 
 

20. 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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