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välkommen till
svensk gruvindustri.

My Mine är framtagen av SveMin.
SveMin är en branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige.
www.SveMin.se

Vill du ha ett trist jobb
som är dåligt betalt med
långa arbetstider, och
med dålig arbetsmiljö?
I så fall är nog gruvindustrin
inget för dig.
Vad tänker du på när du hör ordet gruvarbetare? Får du upp bilder på
klungor av slitna machomän med pannlampor och sotsvarta ansikten
som med fara för sina liv ger sig ner i gruvan? Eller tunga och hårda
arbetsuppgifter som sliter ut kropp och själ i förtid?
I så fall stämmer det nog ganska bra med hur det såg ut för hundra
år sedan. Men precis som med allt annat i samhället så går utvecklingen
framåt.
Idag är gruvindustrin en till många delar högteknologisk bransch med
god arbetsmiljö och hög säkerhet som erbjuder ett rikt liv med allt vad
det innebär av arbete och fritid. De olika yrkesrollerna är lika många som
arbetsuppgifterna varierande. Bergarbetare, maskinförare och lastare
är några av de klassiska jobben i modern tappning. Men idag är det
framförallt erfarna yrkesarbetare och ingenjörer som behövs.
Elektriker, mekaniker, svetsare, geologer, mineraltekniker, process
ingenjörer och maskiningenjörer är bara några få exempel på framtids
yrkena inom gruvbranschen.
Alldeles oavsett yrkesroll är en gemensam nämnare att du blir en del
i något större. Du bidrar till att förädla naturresurser som bygger både
samhälle och välfärd. En annan gemensam nämnare är kamratskapet
där många av oss blir vänner för livet.
Så är du sugen på ett rikare liv där det är enklare att få ihop livs
pusslet med arbete, familj och fritid nära naturen så är nog gruvindustrin definitivt något för dig.

Vill du ha ett enformigt
jobb långt bort från
naturen utan möjlighet
att utöva dina fritidsintressen?
I så fall är nog
gruvindustrin
inget för dig.
Vi som jobbar i gruvindustrin lever inte
bara av naturen utan även i den. För
många av oss som jobbar med det här
skulle det vara helt otänkbart att inte
ha närheten och tillgången till naturen.
Frisk luft, storslagna och fantastiska
naturscenerier utan stress och hets är
lika mycket vardag för oss som tunnel
banan, avgaserna och trängseln för dem
som bor i den kungliga huvudstaden.
Så gillar du att vandra, åka skidor på
längden och tvären och bara njuta av
allt naturen har att erbjuda så är nog
gruvindustrin definitivt något för dig.

after work.

gå före i kön.
Vill du ta en genväg i karriären så finns det en hel del yrkesområden
inom gruvindustrin som erbjuder utbildning på plats. Perfekt när du
vill vidareutbilda dig och samtidigt få ett utvecklande jobb.

Vill du jobba åtta timmar om
dagen, sju dagar i veckan, fyra
veckor i månaden, året om?
I så fall är nog gruvindustrin
inget för dig.

hitta hem.
Även om många älskar sitt jobb så ska vi inte mörka att det också finns
andra drivkrafter som kanske till och med toppar tillvaron för somliga.

skiftarbete.
Har du inga som helst fritidsintressen?
I så fall är nog gruvindustrin inget för dig.

Förmiddagspass.

Träningspass.

ner i gruvan.
Visste du att över hälften av alla arbetsuppgifter sköts ovan jord
av kvalificerade och välutbildade yrkesarbetare som till exempel
geologer, inköpare, kemister, ingenjörer och metallurger.

lönEhelg.
Jobbar du i gruvindustrin så kan lönehelgen bjuda på lite mer
högkvalitativa nöjen än vad många är vana vid.

laddare.
Närheten till naturen bjuder på oändliga möjligheter att ladda batterierna.

Allt du vill veta och lite till
om svensk gruvindustri:
Hur ser utvecklingsprognosen ut för gruvindustrin?
Man beräknar att år 2025 så har gruvproduktionen trefaldigats och sysselsätter
25 000 personer.
Vilka yrkeskategorier kommer att anställas framöver?
Gruvindustrin kommer att behöva anställa mycket personal framöver. Förutom
bergarbetare, yrkesförare och maskinförare behöver man anställa olika kategorier
av ingenjörer till exempel inom geologi, metallurgi, el och kemi. Gruvindustrin av
idag är teknikintensiv och ligger i framkant vad gäller teknisk utveckling.
Jag har gått yrkesprogrammet i gymnasiet.
Behöver jag vidareutbilda mig för att få ett gruvjobb?
Beror på lite vad du utbildat dig inom. En bra idé är att komplettera med en eventuell
gruvinriktning på till exempel Yrkeshögskolan, Bergsskolan eller högskola/universitet.
Finns det jobb för utbildade snickare?
Absolut. Bland annat som gruvbyggare.
Hur gör jag om jag är entreprenör och inte vill vara direktanställd?
Inom till exempel el-, VVS-, transport- och maskinförarområdet finns det stora behov
av entreprenörer.
Jag är intresserad av att jobba inom gruvindustrin men hur får man en bostad?
De flesta skaffar sig en tillfällig bostad till att börja med. Sedan när du väl är på plats är
det lättare att hitta en mer permanent bostad. Gruvföretagen och kommunerna arbetar
för att skapa långsiktiga och attraktiva boendelösningar i anslutning till våra gruvor.
Vad tjänar jag och hur kan ett arbetsschema se ut?
Exempel på ett arbetsschema för en truckförare som jobbar skift kan vara;
måndag 18.00–06.00, tisdag 18.00–06.00, onsdag ledig, torsdag 06.00–18.00,
fredag 06.00–18.00. Sedan är du ledig i sex dygn. Ingångslönen är omkring 25.000 SEK
i månaden. Med tillägg kan lönen hamna på ca 32.000 SEK i månaden*.
Finns det webbsidor där jag kan läsa mer och ansöka om jobb?
Gå in på www.mymine.nu om du vill veta mer. Eller så besöker du Arbetsförmedlingens
sida för gruvnäringen; www.arbetsformedlingen.se/gruvnaring som informerar, vägleder
och ger tips om lediga jobb och utbildningar. Besök gärna också gruvföretagens
webbsidor, din arbetsförmedling, Platsbanken på de olika gruvorterna samt läns- och
lokaltidningarna.

* Avser år 2013.
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Välkommen till
svensk gruvindustri.
Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur du kan öka din livskvalitet.
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