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Klik på en stilling
og se jobopslag

Gode jobmuligheder
• Anlægsgartner
• Anlægsstruktør
• Bager
• Bygningskonstruktør
• Bygningsmaler
• Chauffør
• Elektriker
• Handicapmedhjælper
• Industritekniker
• Ingeniør
• Kloakrørlægger
• Kok
• Lager- og logistikmedarbejder4

• Landbrugsmedhjælper
• Maskinfører
• Mekaniker
• Murer
• Organist3
• Programmør og systemudvikler
• Projektleder (bygge og anlæg)
• Præst (evt. uden teologisk
uddannelse)
• Pædagog
• Rengøringsassistent3
• Revisor
• Serveringsmedarbejder3

• Slagter
• Smed2
• Social- og sundhedsassistent
• Social- og sundhedshjælper
• Specialarbejder1
• Sygeplejerske
• Tagdækker
• Tjener (faglært)
• Tømrer
• Vvs-montør
• Webudvikler

Rimelige jobmuligheder
• Bogholderi- og regnskabsassistent
• Bygningsstruktør
• CNC-operatør
• Controller
• Ernæringsassistent
• Folkeskolelærer2
• Frisør (4 årig)
• Gartneriarbejder5
• Grafisk tekniker
• Gulvlægger
• Hospitals-serviceassistent

• HR-konsulent4
• Klargører
• Klinikassistent
• Klinisk diætist
• Konditor
• Kontorfuldmægtig
• Køletekniker
• Maskinoperatør
• Mediegrafiker
• Mejeriarbejder
• Multimediedesigner
• Procesoperatør

• Produktionsteknolog
• Pædagogisk assistent
• Pædagogmedhjælper
• Renovationsarbejder
• Sagsbehandler
• Salgskonsulent
• Servicetekniker4
• Socialpædagog
• Socialrådgiver
• Systemadministrator
• Vagt
• Webdesigner

• Fødevareteknolog
• Gymnasielærer
• It-support
• Job- og virksomhedskonsulent
• Jordbrugsteknolog
• Klubmedarbejder
• Kommunikationsmedarbejder

• Kontorassistent
• Lægesekretær
• Marketingmedarbejder
• Pedel
• Piccolo/Piccoline (kontor)
• Produktionsmedarbejder
• Receptionist (hotel og kontor)
• Undervisningsassistent

Dårlige jobmuligheder
• Advokatsekretær
• Aktivitetsmedarbejder
• Butiksmedhjælper
• Dagplejer
• Dyreklinikassistent
• Dyrepasser
• Fabriksarbejder
• Film-, TV- og animationsarbejder

1. Afhænger af branche - 2. Afhænger af fag - 3. Primært stillinger med lavere timetal - 4. Med erfaring - 5. Sæsonbetonet
Der kan forekomme stillinger uden aktuelle jobopslag.

Alternative stillingstyper
Stillinger med dårlige
jobmuligheder

Alternative eller beslægtede stillinger med rimelige
eller gode jobmuligheder

Aktivitetsmedarbejder

Social- og sundhedshjælper, Socialog sundhedsassistent, Klinikassistent, Hospitals-serviceassistent,
Sygeplejerske
---------------------------------------------Maskinfører, Lager- og logistikmedarbejder, Specialarbejder, Chauffør
---------------------------------------------Bogholderi- og regnskabsassistent,
Kontorfuldmægtig, Sagsbehandler,
HR-konsulent, Revisor

--------------------------------------------Fabriksarbejder
--------------------------------------------Kontorassistent, Advokatsekretær,
Piccolo/piccoline, Lægesekretær,
Kommunikationsmedarbejder,
Receptionist

--------------------------------------------Butiksmedhjælper,
Marketingsmedarbejder,
Job- og virksomhedskonsulent
--------------------------------------------Pedel

--------------------------------------------Klubmedarbejder,
Undervisningsassistent, Dagplejer

--------------------------------------------Dyrepasser, Dyreklinikassistent
--------------------------------------------Gymnasielærer
--------------------------------------------It-support, Film-, TV- og animationsarbejder

--------------------------------------------Jordbrugsteknolog
Fødevareteknolog
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---------------------------------------------Salgskonsulent

---------------------------------------------Anlægsgartner, Gartneriarbejder,
Chauffør, Lager- og logistikmedarbejder, Specialarbejder, Vagt,
Renovationsarbejder
---------------------------------------------Social- og sundhedsassistent,
Social- og sundhedshjælper, Sygeplejerske, Pædagog, Pædagogisk
assistent, Pædagogmedhjælper,
Socialrådgiver, Socialpædagog
---------------------------------------------Landbrugsmedhjælper
---------------------------------------------Folkeskolelærer
---------------------------------------------Programmør og systemudvikler,
Webudvikler, Grafisk tekniker, Mediegrafiker, Multimediedesigner,
Systemadministrator, Webdesigner
---------------------------------------------Kok, Slagter, Landbrugsmedhjælper, Ernæringsassistent, Klinisk
diætist, Konditor, Mejeriarbejder,
Bager

Husk
mulighederne
som voksenlærling
Stillinger med
mange opslag
Stillingsbetegnelse

Antal

Sygeplejerske74
-------------------------------------------Pædagog
53
-------------------------------------------Rengøringsassistent40
-------------------------------------------Kloakrørlægger31
-------------------------------------------Social- og sundhedsassistent 29
-------------------------------------------Elektroingeniør19
Note: Antal nyopslåede stillinger
på Jobnet.dk i Viborg Kommune
de seneste tre måneder.

Områder med stor efterspørgsel efter arbejdskraft

Bygge- og anlæg
-------------------------------------------Social- og sundhed
-------------------------------------------Restauration og køkken
-------------------------------------------Industri

Uddannelser med gode
jobmuligheder
Social- og sundhedsassistent,
Social- og sundhedshjælper
-------------------------------------------Kok og tjener
-------------------------------------------IT og digitalisering
-------------------------------------------Bager, Elektriker, Mekaniker,
Murer, Slagter, Smed, Tagdækker,
Tømrer, Struktør
-------------------------------------------Folkeskolelærer
-------------------------------------------Sygeplejerske

