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EXEMPEL PÅ YRKEN OCH UTBILDNINGAR
Skogsbranschen är internationell och det finns många 
yrken att välja mellan. Du kan bli ingenjör, forskare, 
tekniker, elektriker, montör, projektledare, maskinope-
ratör, logistiker, skogsmästare, inköpare, skogsma-
skinförare och arbetsledare, och mycket mer.

Det finns många skolor att välja bland på gymnasie-, 
yrkeshögskole- och högskolenivå.

DU BEHÖVS I BRANSCHEN
Paper Province sammanför 130 företag som vill bygga 
ett hållbart samhälle med hjälp av skogen. Många 
av dem behöver anställa ett stort antal kompetenser 
framöver, så du är efterlängtad när du är klar med din 
utbildning. 

KONTAKT
Vill du veta mer om möjligheterna? Kontakta oss.

ADRESS
Paper Province
Karlstad Innovation Park, Sommargatan 101A
656 37 KARLSTAD

Telefon: 070-586 77 80
E-post: info@paperprovince.com

Webbplats: www.paperprovince.com

PAPER PROVINCE

När du vill jobba med något viktigt

Tänk att få ett jobb där du kan 
göra karriär samtidigt som du gör 
en insats för miljön. 
Tips: sök till skogsbranschen.

Skogsindustrin är bred med 
många olika jobb. Allt från skogs-
bruk till att utveckla nya produkter 
och material. Det som jobben har 
gemensamt är att de bidrar till en 
hållbar framtid.

SKOGEN ÄR FÖRNYBAR  
och kan användas till mycket. Till 
exempel för att tillverka höghus, 
förpackningar, oljor, bioplast, 
batterier, kläder, och mycket mer. 

Nästan allt kan återvinnas för att 
bli nya produkter.

DEN SVENSKA SKOGEN  
odlas hållbart och växer mer än 
vad vi förbrukar. När den växer 
bidrar den till att stoppa klimat-
förändringarna eftersom träden 
binder koldioxid. De cirkulära 
produkter och innovationer som 
görs av skogen lagrar också  
koldioxid under sin livscykel.

SKOGEN ÄR VIKTIG  
i omställningen till det klimat-
neutrala samhället. Där ska den 
finnas för oss människor att vistas 

och trivas i, göra nytta för djur 
och insekter samt användas på 
ett hållbart sätt för nya varor och 
tjänster.

SÖK DIG HIT och bli en  
nyckelspelare i omställningen till 
ett fossilfritt samhälle. Du kommer 
inte ha några problem att hitta 
jobb – branschen skriker efter 
kompetens.


