
ARBETSMARKNADSDAG
FÖR GRÖNA NÄRINGAR I KRONOBERGS LÄN
Onsdag 26 september 2018 - Heldagsseminarium på Elite Stadshotell i Växjö

Välkommen till en kunskapshöjande dag om Gröna näringar! De gröna näringarna är hetare än någonsin. 
Det pratas, skrivs och debatteras om levande landsbygd, hållbar utveckling och självförsörjning. Men 
hur ser arbetsmarknaden ut för de gröna näringarna i Kronobergs Län? Vilka jobbvägar finns? Hur 
utbildar man sig? Vart tar studenterna vägen efter gymnasiet eller efter en högskoleutbildning? Hur ser 
framtiden ut för gröna jobb? Alla dessa frågor kommer vi att belysa under en heldag med en moderator 
som samspelar och konfronterar ett helt batteri med kunniga föreläsare, experter och arbetsgivare inom 
Lantbruk, Skogsbruk, Livsmedelsindustrin, Träindustrin och Trädgårdsbranschen i Kronobergs Län.

Den här dagen ”Arbetsmarknadsdag för Gröna näringar” - är ett utmärkt upplysningstillfälle för dig som vill få grepp om de gröna näringarna 
och dess arbetsmarknad. Vi vänder sig till målgrupperna: Personal på Arbetsförmedlingen, Studie- och Yrkesvägledare, Personal på Komvux, 
Lärare på alla skolor i Kronobergs Län med NO-inriktning, KAA-ansvariga, Landsbygdsutvecklare, Kommuner och dess Arbetsmarknadsenheter, 
Integrationsenheter, Näringslivsenheter och Utbildningsnämnder, arbetsgivare inom Gröna näringar och Föräldrar till potentiella elever på 
Naturbruksgymnasier, för Leverantörer av upphandlade arbetsförmedlingstjänster som sysslar med ”Stöd och Matchning” eller du som i din 
yrkesroll känner att du behöver höja din kunskapsnivå inom gröna näringar.

PROGRAM

”Katarina Erlingson har lång erfarenhet som projektledare och moderator, framför allt inom områdena mat, hållbarhet, innovation och gröna näringar. Hon har arbetat som journalist, samhällsplanerare och regionpolitiker och driver eget företag sedan snart fyra år tillbaka. Rötterna i Hallands inland på en mjölkgård bidrar till en unik kompetens och engagemang för samhällsutveckling i stort, och i synnerhet hur beroende stad och landsbygd är av varandra.”

MODERATOR
Katarina Erlingson

PANELDEBATT
På temat Gröna Jobb?

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt för alla deltagare. Du bör tillhöra någon av ovanstående målgrupper för att deltaga. Maxgränsen för antal deltagare är 100 
personer. Anmälningar efter maxgränsen hamnar på en reservlista. Anmälningsprincipen ”Först till kvarn tillämpas”. Vi bjuder på lunch och fika på fm/em.  
Anmälan direkt via webben www.hushallningssallskapet.se/anmalan 
Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500:-

Ingelstadgymnasiet & Karriärvägar. Vart tar eleverna vägen?
Caroline Sand, Lärare på Ingelstadgymnasiet 

Ankomst/registrering av deltagare/kaffe & fralla/mingel08.00
Välkommen Christel Gustafsson  
Regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg

08.25

De gröna näringarna i Kronobergs Län & Livsmedelsstrategin 
Malin Engdahl, Regionchef LRF Sydost

08.40

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs Län
Ola Lindblom, Arbetsförmedlingen Branschstrateg

09.00

Lantbrukare – ett arbete för framtiden
Mikaela Johnsson, Lantbrukare, Hamneda

09.20

Kaffe & kaka

09.40

10.00
Framtidsyrken inom skogsbruket & Gymnasieutbildning inom livsmedel
Charlotta Myhrberg, Rektor Ryssbygymnasiet 

10.20

Trädgårdsmästare som förverkligar trädgårdsdrömmar 
Kerstin Bohlin, Klockaregårdens Trädgårdsbutik, Ör 

10.40

Utmaningar för Svenska kyrkan inom trädgård 
Mats Lindblad, Kyrkogårds- och fastighetschef Svenska kyrkan Växjö

11.00

Guldfågeln - en stor arbetsgivare på liten ort
Doe Mena-Berlin, HR-chef, Guldfågeln AB, Mörbylånga

11.20

En restaurang med köttförädling i den småländska skogen   
Michael Törnström, Mickes Viltrökeri, Sävsjöström

11.40

Gemensam Lunch på Elite Stadshotellet12.00
SLU och näringarna    
Johan Östberg, Forskare/lärare

13.00

SLA - Jobba grönt  
Lena Andersson, Förhandlare/lantmästare

13.20

Regional skogsstrategi för Småland   
Jerker Bergdahl, Distriktschef Kronoberg, Skogsstyrelsen

13.40

Södra visar vägen 
Linda Claeson, HR-chef & Sofia Persson, Virkeschef, Södra Skog

14.00

Kaffe & kaka15.00

Paneldebatt ”Gröna jobb”15.20

Sammanfattning & avslutning16.00

Träindustrin: Bygger hus på småländskt vis
Johan Blixt, VIDA Building

14.20

Träcentrum - centrum för utbildning, utveckling & konferensverksamhet
Håkan Josefsson, Projektledare utbildning, Träcentrum

14.40


