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1. LÄMNA MATERIAL TILL OSS
 Texter e-postas i text-fil.
 För att få en uppfattning om antal tecken, räkna med:
 – ca 1700 tecken (inkl. blanksteg) för en helsida.
 – ca 3400 tecken (inkl. blanksteg) för uppslag.
 Antal tecken beror på hur stor bild eller hur många bilder ni vill ha i annonsen.

 Bilder och textmaterial skickas per e-post: marie@framtid.se

 Stora filer: Använd www.sprend.com till mottagare marie@framtid.se

 Bild skall vara i JPG-format.
 Storleken måste vara minst 2000 pixlar bred  (bildgalleriet på webben kräver inte så stora bilder).

 Ev. logotyp skall vara i vektoriserad EPS-format.
 Beskär EJ bilderna – överlåt det till oss!

 Döp text och bild på rätt sätt (ert kundnr står i mailrubriken)
 Texter döps: Ert kundnummer_ftid16
 Bilder döps: Ert kundnummer_ftid16a där a = bild ett, b = bild två osv.

 TIPS! – Egen film på Youtube? 
 – Skicka oss länk så lägger vi upp på Framtid.se

 
 Framtidsutveckling
 E-post: marie@framtid.se
 Tel: 08-545 42 450 eller 0708-48 62 11

2. VILKA YRKEN VILL DU HA MED?
 Glöm ej att ange yrken och programsymboler. Mer Information, se nästa sida! 

3. VI SKICKAR KORREKTUR 

 När vi fått in allt material från Er – text, bild och ev. logotyp – formger vi annonsen.    
 Därefter skickas annonsen till Er för korrektur och godkännande. 

4.  NI ÅTERKOMMER MED ÄNDRINGAR/GODKÄNNANDE

5. MER INFORMATION

 Eventuella frågor: e-posta oss på marie@framtid.se eller ring 08-545 42 450. 
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Direkt efter gymnasiet

ELTEKNIKER PLATSCHEF          

SIGNALTEKNIKER                      

KOMMUNIKATÖR

PROJEKTCONTROLLER                        

Eltekniker vid järnvägen – ett 
varierande yrke med frihet 

Anna Andersson arbetar som eltekniker på Infranord 
som är Nordens största järnvägsentreprenör. I sitt  
arbete ser hon till att strömförsörjningen fungerar 
både genom förebyggande underhållsarbete och vid 
akuta felavhjälpningar. Att arbeta vid järnvägen är 
ansvarsfullt och karaktäriseras av frihet och om-
växlande arbetsmiljöer.

Hur ser en vanlig dag på jobbet ut för dig?

– Våra arbetspass är varierande vilket passar mig bra. Vanligtvis brukar 
vi först träffas vid Infranords etablering i Södertälje för att gå igenom 
uppgifterna inför ett arbetspass. De flesta uppdragen är planerade i förväg 
men ibland får vi även rycka ut vid felavhjälpningar. Våra arbetspass sker 
antingen på dagen eller natten.

Vad gjorde dig intresserad av järnvägsbranschen?

– Som person har jag alltid gillat att vara utomhus mycket. Det lät 
lockande att få se nya miljöer och att det är varierande arbetsuppgifter 
med olika utmaningar inom järnvägen.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det roligaste är helt klart problemlösningen. Jag har alltid varit en 
nyfiken person. Eftersom vi arbetar i olika miljöer tillämpas olika  
lösningar från fall till fall eftersom alla geografiska platser har sin 
karaktär.

Vad lockade dig att jobba hos Infranord?

– Jag kom i kontakt med Infranord i samband med praktiken vid en efter-
gymnasial kvalificerad yrkesutbildning. Det kändes direkt att samarbetet 
mellan kollegorna var utvecklande bland elteknikerna. Jag har arbetat i 
snart två år och det är tryggt att kunna ta hjälp av kollegor som har lång 
erfarenhet från järnvägsbranschen. Det kommer ständigt nya utvecklande 
utmaningar och då det är bra med en samlad kompetens. 

Hur är det att vara tjej i den här 

branschen?

– Det är egentligen inget som jag har tänkt på utan jag blir behandlad 
som vem som helst i gruppen. Det spelar ingen roll att jag är tjej. Det 
gäller att inte vara rädd för att bli smutsig eller få skit under naglarna. 
Visst förekommer det tunga moment och då är det viktigt att man vågar 
fråga i fall det behövs hjälp. 

INFRANORD INFRANORD

Infranord AB är Sveriges och Nordens 

ledande järnvägsentreprenör. Fokus 

ligger på att underhålla och modernisera 

dagens järnvägar samt att bygga spåret 

mot framtiden. Infranord förfogar över 

en omfattande maskinpark och har egen 

tillverkning av järnvägstekniska produkter 

och komponenter.

Inom Infranord finns ett brett spektrum av 

yrken. Exempel: eltekniker, signaltekniker, 

teletekniker och administrativa yrken som 

IT-specialister, personal, marknad, 

kommunikation, ekonomi och logistik.

Infranords medarbetare har en hög 

anläggningskännedom och har en bred 

kompetens inom både gammal och ny 

teknik. Vi levererar hög kvalitet och god 

service.  

Infranord har även en egen utbildnings-

enhet; Infranord Academy. Karriärmöjlig-

heterna inom företaget är stora och 

varierande.

Om Infranord

”Det roligaste är helt klart 
problemlösningen. Jag har alltid 

varit en nyfiken person”

Kräver vidare studier                            

Exempel på YRKEN som 
kräver högre studier

QR-KOD & AVSÄNDARE

QR-koden är länkad till er sida 
på framtid.se

FAKTA OM ER

ca 800 tecken inkl. blanksteg

ANNONSTEXT & BILD

1700-3000 tecken inkl. blanksteg, 
beroende på hur stora/många bilder ni vill ha.

 
(Exemplet visar ca 3000 tecken inkl. blanksteg)

Exempel på YRKEN 
direkt efter gymnasiet



Kyl & värmepumptekniker – 
ett framtidsyrke

Mats Karlsson ser till att fryslagren är tillräckligt kalla och att kontoren inte är för varma. Han arbetar som
kyl & värmepumptekniker i Göteborg.

Du är kyl & värmepumptekniker – vad 
gör en sån?
– Vi arbetar med allt från att skapa behaglig 
arbetstemperatur i kontorsmiljöer till att 
ansvara för att fryslager, kyldiskar och ishallar 
fungerar på bästa sätt. Kyla är egentligen bara 
brist på värmeenergi, så för att skapa kyla tar 
vi bort värme. Värmepumpen är den mest 
effektiva energibesparingsåtgärd en fastighet 

kan investera i, och den fungerar precis som 
en kylanläggning. Enda skillnaden är att man i 
en värmepump tar vara på värmen och gör sig 
av med kylan. Den som har behov av både kyla 
och värme kan uppfylla båda behoven med en 
kombinerad kyl & värmepumpanläggning. 

Eftersom tekniken är lika kallas vi för kyl & 
värmepumptekniker även om vårt företag enbart sysslar med kyla eller enbart med värme. För den som är intresserad av teknik är detta ett bra 
yrke, för tekniken är under ständig utveckling, 
och man lär sig hela tiden något nytt.

Vad gör du på dagarna då?
– Jag jobbar med service, med att lösa problem 
för att kunden ska få önskad effekt. Det kan vara allt från åtgärder av akuta problem, som för hög temperatur på ett kontor under sommaren, till 
mer långsiktiga jobb med fryslager.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det bästa är att få kunden nöjd. Det är kul att 
träffa kunder, och extra kul att komma tillbaka 
när man har gjort ett bra jobb.

Berätta om vägen till ditt jobb!
– Jag funderade på att läsa utbildning med inrikt-ning på VVS, men det som tilltalade mig med 
jobbet som kyl & värmepumptekniker var att 
det är som en blandning av många yrken. Det 
handlar om både el, rördragning, styrning och 
energioptimering. Jag gick det gymnasieprogram som nu heter VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning kyl & värmepumpteknik. Inriktningen 
väljs till år två. Den som börjar jobba efter denna gymnasieutbildning kallas kyl & värmepump-
montör. Efter gymnasiet gick jag en YH-utbildning till kyl & värmepumptekniker i Katrineholm, 
vilken även innehöll praktik.

Hur ser arbetsmarknaden ut?
– Om man bara är lite framåt är det lätt att 
komma in och ta sig vidare i branschen. Men 
det ställs såklart en del krav. Framförallt måste 
du vara serviceinriktad. I och med att du kommer till en kund som har ett problem som ska lösas, 
måste du kunna ta olika typer av människor och kunna förklara på ett bra sätt. Först då kan du 
göra kunden nöjd.

KYL & VÄRMEPUMPFÖRETAGEN

Direkt efter gymnasiet

KYL & VÄRMEPUMPMONTÖR

Kräver vidare studier*

KYL & VÄRMEPUMPTEKNIKER
KONSTRUKTÖR
PROJEKTLEDARE     

* Alternativt bredare yrkeserfarenhet inom yrket                                                  
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Teknik och affärer blev rätt för Malin 
och avancerad teknik triggar David

Malin Hage är samhällsvetaren med intresse för  
industridesign. Efter en teknisk bastermin på KTH 
bytte hon inriktning till maskiningenjör med inriktning 
innovation och design. Idag arbetar Malin som system-
ingenjör inom Jas 39 Gripen på FMV.

Vad gör du på FMV?

– Som ingenjör på FMV gräver jag inte ner mig i tekniska detaljer utan 
får ha foten i flera projekt och använda mitt tekniska kunnande för att 
granska och ställa krav på det som industrin levererar. Detta för att 
Försvarsmakten ska få det de behöver till rätt pris.

Vad är det roligaste i jobbet?

– Det stora ansvar som man tidigt får på FMV. Jag fick direkt efter  
universitetet arbeta med komplexa och affärsinriktade projekt och det 
är jättekul.

Har du något bra tips eller råd till studenter?

– Kom ihåg att det aldrig är för sent att byta inriktning. Det är många 
timmar per vecka som du ska spendera på ditt jobb och då är det viktigt 
att du trivs.

FÖRSVARETS MATERIELVERK

Direkt efter gymnasiet Kräver vidare studier

David Carlson gick fordonsprogramet på gymnasiet 
och har tidigare jobbat med fartyg. Nu arbetar David 
som stridsfordonsmekaniker och stortrivs på FMV:s 
markverkstad i Skövde.

Vad gör du på FMV?

– Mitt huvudansvar är tornenheten på stridsvagnen och det handlar 
mycket om att göra en grundtillsyn liknande en besiktning. Jag får också 
göra tekniska analyser för att se att dokumentation stämmer överens 
med hur det ska se ut och mycket annat.

Vad är det roligaste i jobbet?

– Mina kollegor helt klart. Men också att jag får arbeta med riktigt 
avancerad teknik samtidigt som jag får se helheten.

Har du något bra tips eller råd till studenter?
– Ta dig tid att läsa om tekniska system, speciellt el, för allt handlar 
nästan om elektronik i mitt arbete. Tänk också på att det här arbetet är 
fysiskt så om du vill bli stridsfordonsmekaniker: håll dig i form.

EKONOM

FLYG- OCH FORDONSMEKANIKER

INGENJÖR

JURIST

QR-KOD & AVSÄNDARE

QR-koden är länkad till er sida 
på framtid.se

ANNONSTEXT & BILD

1700 tecken inkl. blanksteg, 
beroende på hur stora/många bilder ni vill ha.

Exempel på YRKEN som 
kräver högre studier

Exempel på YRKEN 
direkt efter gymnasiet

EXEMPEL katalog
Framtid.se – helsida

Estetisk

Ekonomi

Humanistiska

IB

Samhällsvetenskap

Naturvetenskap

Teknik

Bygg- och anläggning

El- och energi

Fordon/transport

Industritekniska

VVS - Fastigheter

Hantverk

Naturbruk

Barn- och fritid

Vård- och omsorg

Handels

Hotell - Turism

Restaurang/livsmedel
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