
ARBETSMARKNADSDAG
FÖR GRÖNA NÄRINGAR I NORRA KALMAR LÄN
Måndag 26 november 2018 - Heldagsseminarium på Gamlebygymnasiet i Gamleby

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 Kalmar 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 Kalmar 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 oss till målgrupperna: Personal på Arbetsförmedlingen, Studie- och Yrkesvägledare, Personal på Komvux, 
Lärare på alla skolor i Kalmar 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 150 
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/anmalangamleby 
Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500:-

Gamlebygymnasiet in i framtiden
Sofie Alvarsson, Rektor, Gamlebygymnasiet

Ankomst/registrering av deltagare / kaffe & fralla / mingel08.00

Välkommen  
Helena Nilsson, Regiondirektör, Regionförbundet i Kalmar Län

08.20

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

08.40

Arbetsmarknadsläget i Kalmar Län/Östergötland
Larry Wijk, Företagsrådgivare, Arbetsförmedlingen Västervik

09.00

Lantbrukare - ett arbete för framtiden
Martin Andersson, Skaftekulla Sjögården

09.20

Fikapaus

09.40

10.00

Jobba grönt
Emma Terander, Gröna Arbetsgivare

10.20

Hotad kompetensförsörjning inom grönytesektor 
Peter Springfeldt, Kyrkogårdschef i Södra Tjust Pastorat, Svenska Kyrkan 

10.40

Trädgårdsmästare - framtidens yrke? 
Ellen Olovsson, Trädgårdsmästare, Sutaremåla Trädgård

11.00

11.20

Det lokala charkuteriets roll   
Andreas Wadsten, Grundare och ägare Wadstens Kött & Chark AB

11.40

Gemensam lunch på Gamlebygymnasiet12.00

Bjursunds Slakteri - Köttförädling åter ett hantverksyrke
Martin Johansson, VD, Bjursunds Slakteri AB

13.00

Norra Europas mest moderna mjölkpulverfabrik  
Elisabeth Lidberg, Platschef, Arla Foods AB, Vimmerby

13.20

13.40

Regional skogsstrategi för Småland 
Hugo Delavaux, stf Distriktschef Kalmar, Skogsstyrelsen

14.40

Paneldebatt ”Gröna jobb”15.00

Sammanfattning & avslutning

14.00

14.20 Trähuskomponenter till byggindustrin
Stefan Gustafsson, Marknadschef, Älö Trä AB

Möjligheter och utmaningar i att ha hela kedjan - från jord till bord
Elisabeth Axelsson, Lantbruksentreprenör, Axelssons i Aby AB

Fikapaus

15.30

Sveriges vassaste växtodlingsrådgivare - hur jobbar en växtodlingsrådgivare?
Stefan Johansson, Växtodlingsrådgivare & EU-rådgivning, Hushållningssällskapet


