
ARBETSMARKNADSDAG
FÖR GRÖNA NÄRINGAR I KRONOBERGS LÄN
Onsdag 25 september 2019 - Heldagsseminarium på Linnéuniversitetet 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 de 
gröna näringarna.

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: 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 Personal på Arbetsförmedlingen, 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

Samordnare kompetensförsörjningsfrågor på Region Kronoberg

MODERATOR
Jonas Mokvist

Anmälan
Seminariet är kostnadsfritt för alla deltagare. Du bör tillhöra någon av ovanstående målgrupper för att deltaga.  
Maxgränsen för antal deltagare är 90 personer. Anmälningar efter maxgränsen hamnar på en reservlista. Anmälningsprincipen ”Först till kvarn tillämpas”.
Anmälan direkt via webben www.hushallningssallskapet.se/anmalan-kronoberg
Vid utebliven närvaro debiteras en avgift på 500 kronor.

Workshop
Gröna Näringar

Validering - Ett grönt jobb?
Lena Andersson, Förhandlare/Lantmästare, Gröna Arbetsgivare 

Ankomst kaffe/fralla08.30

Välkommen till de gröna näringarna i Kronobergs län  
Ingrid Burman, Landshövding Kronobergs Län, Länsstyrelsen

09.00

Från Ryssby till Ryssby - från naturbrukselev till forskare och lärare 
Andreas Kullgren, Leg. gymnasielärare Biologi & Naturkunskap, Fil. Dr i zoofysiologi, Ryssbygymnasiet

09.20

Från plåster till drönare
Anette Eilert, Drönarpilot. Kandidatexamen i skog- och trä, Eilerts Drönare

09.40

Ingelstadgymnasiet & karriärvägar. Vart tar eleverna vägen?
Adelina Svensson som tog dubbla examen 2010

10.00

10.20

Workshop Gröna Näringar
Jonas Mokvist, Samordnare kompetensförsörjningsfrågor, Region Kronoberg 

10.50

Sammanfattning Workshop11.50

Lunch12.00

Entreprenörskap i gröna näringar: Möjligheter och utmaningar
Malin Tillmar, Professor i entreprenörskap, Linnéuniversitetet
Erik Rosell, Doktor i företagsekonomi, Linnéuniversitetet

13.00

Mer mat fler jobb   
Annika Råk, Projektmedarbetare, Arbetsförmedlingen Arbetsgivarcenter

13.20

Odla kryddor på höjden    
Ellinor Helgesson, Vertikal odlare, Björkekull Prima Primörer AB

13.40

Vilken arbetskraft är det som behövs och efterfrågas? Trendspaning i framtidens odling  
Lotta Nordmark, Universitetsadjunkt vid Instutitionen för biosystem och teknologi, SLU

14.00

Avslutning med kaffe & kaka14.20

Slut för dagen15.00

Linnéuniversitetet
Södra-salen, M-huset,
Georg Lückligs väg 1

Hitta hit!


