
Yrkesintroduktion  
– för dig som arbetssökande

Många av dem som arbetar i den grafiska industrin idag  
kommer att gå i pension inom några år och branschen  
behöver nya medarbetare. Yrkesintroduktion är ett  
utvecklingsprogram som kan pågå upp till 12 månader  
för dig som saknar relevant yrkeserfarenhet för grafiska 
yrken. Bakom detta program står Grafiska Företagen och 
GS-facket som slutit avtal om yrkesintroduktion i den  
grafiska industrin. 



I takt med digitaliseringen utvecklas 
tjänsterna och användningsområdena 
inom grafisk industri. Idag sköter tryck-
erierna inte bara den klassiska tryck- 
produktionen utan många har idag  
utökat sina verksamheter med bl.a.  
en Inhouse-byrå och IT-avdelning. 
Yrkesrollerna inom grafisk industri 
spänner därför inom ett brett område 
med allt ifrån formgivare, printoperatör 
och webbutvecklare. 

NY TEKNIK
Ny teknik inom grafisk industri handlar 
om produktionsutveckling för snabbare, 

enklare och billigare produktion och 
utveckling av de olika tryckmetoderna. 
Med hjälp av ny hård- och mjukvara 
kan företagen erbjuda nya och förbätt-
rade produkter och tjänster. Tryckt 
elektronik, 3D-printing och QR-koder 
är bara några av de nya områden som 
utvecklar och stöper om branschen.

Med den nya tekniken och de höga 
pensionsavgångarna behöver grafisk 
industri nya medarbetare – är du en  
av dem?

Affischerna i busshållplatsen, kundtidningen på byggvaruhuset,  
etiketterna på vinflaskan och förpackningen som din klocka låg  
i som du köpte på nätet, det är alla exempel på produkter som  
skapas av branschen. 

Yrkesintroduktion – för  
dig som arbetssökande



 Du får inblick i olika yrken och  
 roller på arbetsplatsen – jobb  
 som du kanske inte ens visste  
 fanns eller vad de innebar. 

 Du får tillgång till en  
 utbildningsplan med  
 veckovisa avstämningar  
 och kvartalsvisa  
 utvecklingssamtal. 

 Du skaffar dig både teoretiska  
 och  praktiska kunskaper  
 – samtidigt som du får lön!

Målet är att yrkesintroduktion ska leda 
till efterfrågad kompetens och till ett 
jobb i den grafiska industrin. 

För att få kontakt med grafiska företag 
som är intresserade av att anställa kan 
du använda dig av dina egna kontakter, 
GS-facket eller Arbetsförmedlingen. 

Anmäl ditt intresse av yrkesintro- 
duktionsanställning till närmaste  
Arbetsförmedling.

Yrkesintroduktion ger dig möjlighet att få en skjuts in på  
arbetsmarknaden. Här varvar du utbildning med att jobba på 
”riktigt” och har tillgång till en personlig handledare i form av 
en erfaren kollega. 
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Få kunskap och  
lön – samtidigt



Dominic jobbar  
på Billes Tryckeri  
– började som  
yrkesintroduktions- 
anställd

Namn  Dominic

Ålder  22 år

Arbetsroll  

Tryckare Latexprint på Digitalt Storformat

Utbildning 

Naturvetenskaplig gymnasieutbildning.  
1 års Yrkesintroduktionsanställning  
på Billes Tryckeri AB där arbete och  
utbildning angående arbetet  
kombinerades.

Se filmen med Dominic på grafx.se där  
han berättar om hur en arbetsdag ser  
ut. På grafiska.se/yrkesroller kan du se  
vilka olika yrkesroller som finns inom  
grafisk industri.

Bakom Yrkesintroduktionsavtalet som  
reglerar en yrkesintroduktionsanställning 
står Grafiska Företagen och GS-facket.  
Syftet är att bidra till företagens kompetens- 
försörjning samtidigt som det erbjuder  
t.ex. arbetslösa och nyanlända jobb.

GRAFISKA FÖRETAGEN
Telefon 08-762 68 00
Mail Info@grafiska.se
www.grafiska.se

GS-FACKET FÖR SKOGS- TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH
Telefon 010-470 83 00
Mail kontakt@gsfacket.se
www.gsfacket.se


