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Naturnära jobb
ger mer än bara
yrkeskompetens
Vi erbjuder en arbetskraftsresurs med kvalité. I Naturnära
jobb får de anställda erfarenhet och kompetens som kan
möta upp behovet av arbetskraft inom flera olika områden
på arbetsmarknaden.

M

ålet är att de som anställs
hos oss ska få erfarenhet av
arbetslivet och kunskap inom
de områden som efterfrågas, och därefter
anställning, företrädesvis inom de gröna
näringarna.

marknad och kultur. Detta sker exempel
vis genom studiebesök på företag och i
organisationer, men också upplevelsen av
gemenskapen i ett arbetslag. Resultatet
blir ambitiösa personer med stor vilja att
utvecklas!

ERFARENHET OCH KUNSKAP

UTBILDNINGAR

Under sin tid hos oss blir de anställda
väl förberedda inför arbetslivet – både
genom att få grundläggande erfarenhet
av arbetsmarknaden, men också genom
utbildning inom de områden där de utför
sina arbetsuppgifter.
De grundläggande kunskaperna delta
garna får under tiden i Naturnära jobb kan
handla om allt ifrån struktur på vardagen
till språkträning och språkutveckling för
de som behöver.
De som anställs får också en möjlighet
till referenser, kunskap om svensk arbets

Alla som anställs hos oss får en indivi
duell utvecklingsplan. Planen utgår från
personens förutsättningar, aktuella arbets
uppgifter och framtida mål. Det innebär
att deltagarna får goda möjligheter till
kompetensutveckling för att stå bättre
rustade för arbetsmarknadens behov.
För de anställda som saknar körkort
(B) erbjuder vi tid till teoriläsning och
övningskörning. För bästa språkutveck
ling finns också möjligheten att läsa SFI
(svenska för invandrare) på en del av
arbetstiden.

Exempel på andra utbildningar som kan
vara aktuella för deltagarna:
• Röjsåg RA, RB (Säker Skog)
• Motorsåg A, B (Säker Skog)
• Skoglig grundkurs
• HLR/Första hjälpen
• Utbildning i naturvård/förvaltning

Vi erbjuder matchningsresurser som bland annat
hjälper arbetsgivare och deltagare att mötas.

MATCHNING MOT ARBETSMARKNADEN

Inom Naturnära jobb finns matchnings
resurser som under deltagarnas tid hos
oss aktivt vägleder och stöttar dem mot

anställning, utbildning eller eget företa
gande. Matchningsresurserna svarar gärna
på frågor och hjälper arbetsgivare och
deltagare, med rätt kompetens, att mötas.
Kontaktuppgifter hittar du på
skogsstyrelsen.se/matchning
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER

Inom Naturnära jobb utförs olika typer
av arbetsuppgifter på uppdrag av andra
myndigheter, organisationer och företag.
Många av arbetsuppgifterna sker utom
hus, vilket då ger erfarenhet av fysiskt
arbete under årets skiftningar.
• Upprustning av leder och
rastplatser i friluftsområden
• Inventering av träd
• Naturvård i naturreservat
• Markeringar för naturreservat
• Insamling av data från provytor
• Städning av stränder
• Skötsel av kulturlämningar
• Administration i samband med
arbetsuppgifter

NYTTA FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE
Naturnära jobb är ett
rikstäckande regerings
uppdrag. Målet är att
ge personer som är
nyetablerade i Sverige
och personer som varit

utan arbete en längre
tid, en enklare väg till
anställning samt att
jämna ut behoven på
arbetsmarknaden.
Flera myndigheter

samarbetar med att
skapa meningsfulla
arbetsuppgifter för att
hjälpa deltagaren, men
samtidigt också göra
nytta för samhället.

För mer information besök oss på skogsstyrelsen.se/matchning

skogsstyrelsen.se
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ÖVRIGA UTBILDNINGAR

