Här är branschen med goda karriärsmöjligheter
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Teknisk analys

När konjunkturen viker nedåt försvinner jobben. Men inom
jordbrukssektorn finns det fortfarande stora möjligheter att
göra karriär. En konjunkturokänslig livsmedelindustri och ett
ökat intresse för bioenergi driver dessutom på branschen
ytterligare.
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När konjunkturen viker nedåt blir det allt svårare för många att hitta jobb. Enligt ny
statistik från arbetsförmedlingen är finans, bygg och verkstadsbranschen mest
utsatta. Men det finns undantag för den som inte räds lite skit under naglarna.
Jordbrukssektorn går nämligen som tåget och ingen avmattning finns i sikte.
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”De tjänster som finns ute nu är allt
från jobb som avbytare på bondgård till
forskartjänster. Jordbrukssektorn är
betydligt större än många tror och det
finns flera olika typer av arbeten”, säger
Annika Bergman, verksamhetsledare på
projektet Gröna Jobb.
För den som drömmer om en egen
bondgård med betande kor och fria
arbetstider kan det däremot vara dags
att tänka om. Stigande åkermarkspriser
gör det dyrt att köpa en
jordbruksfastighet. Trots sjunkande
räntor kan det fortfarande vara svårt att
få lönsamhet i företaget.
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De senaste åren har också intresset för
jordbruksutbildningar ökat och
utexaminerade lantmästare har inte
behövt gå arbetslösa någon längre tid.
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”Jag har inte hört talas om en enda lantmästare som inte fått jobb direkt de senaste
åren”, säger Annika Bergman.
Det finns hopp också för den som inte har någon utbildning inom branschen.
Annika Bergman säger att behovet av ekonomer fortfarande är stort trots en vikande
efterfrågan i andra branscher. Också sjuksköterskor som kan tänka sig att arbeta
med djur istället för människor efterfrågas.
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Men den som hoppas på stora rikedomar kan fortsätta att leta jobb inom andra
sektorer. Enligt Annika Bergman är lönenivåerna i branschen fortfarande relativt låga

http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleId=2008\10\30\309012&SectionId=Ettan... 2009-02-27

Här är branschen med goda karriärsmöjligheter

- Börslistor
- Cookies
- DI Debatt
- DI Hand in Hand
- DI Weekend
- Dina pengar
- DiTV
- Drömbilen
- Fonder
- Gasellerna
- Heta stolen
- Hotelltoppen
- Huvudnyheter
- Indikatorer
- Insiderlistan
- Jobb & Karriär
- Jämför bilförsäkring
- Jämför bolån
- Jämför bredband
- Jämför kreditkort
- Jämför privatlån
- Jämför sparkonto
- Klotet i kris
- Kommande
rapporter
- Kommentartoppen
- Kontakta oss
- Krogtoppen
- Lokaler
- Läsartoppen
- Min portfölj
- Mobil
- Nyheter
- Nyhetstester
- Optioner/warranter
- Prenumerera
- Pressreleaser
- Prylar & Tester
- PUL
- RSS
- Råvaror
- Räntor
- Stockwatch
- Sök utbildning
- Teknisk analys
- Telekom & It
- Tipsa om nyhet
- Topplistor
- Trader
- Valutor
- Wilkes vinnare
- Vintips, Röttorp
- Årsredovisningar

Sida 2 av 7

och en nyutbildad lantmästare har ungefärlig ingångslön på 25.000 kronor.
”Det är inga Stockholmslöner direkt men folk tänker inte så. Många prioriterar ett
spännande liv på landet mer än en hög lön.”
Och trots finanskris och lågkonjunktur tror LRF:s ordförande Lars-Göran
Pettersson att jordbrukssektorn kommer att gå bra också fortsättningsvis.
”Jordbrukssektorn är inte lika konjunkturberoende som anta branscher. Folk
måste fortfarande äta. Ökad efterfrågan på alternativa energikällor såsom bioenergi
kommer också att hjälpa jordbruket framåt.”
LOUISE AXELSSON
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