GRAFX

Ett riktigt
nice jobb
Den grafiska branschen är i stort behov av dig. Det trycks som aldrig förr
och tryck finns överallt – på reklamskyltar, broschyrer, koncertbiljetter,
skokartonger, strajpade bussar och tidningar – men samtidigt skriker
också branschen efter arbetskraft! Varje år beräknas branschen behöva
anställa 300 personer över hela Sverige – med bra lön och trygga
anställningar. Låter som ett riktigt nice jobb, eller hur?
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Grafiska
industrin idag
Idag använder den grafiska industrin främst
5 olika tryckmetoder – digitaltryck, offsettryck, flexografiskt tryck, tampontryck och
screentryck. De olika metoderna används i
olika sammanhang, till exempel används
offsettryck vid stora tryckupplagor medan
digitaltryck används främst till mindre upplagor (även om de numera också går att
använda i större skala också!). Vid tryck av
burkar eller plastförpackningar används
tekniken tampontryck, medan screentryck
används vid exempelvis tryck av t-shirts.
Digitaliseringen skapar dessutom en spännande utveckling och gör att branschen
söker såväl traditionella som helt nya kompetenser. I många fall är grafisk industri
ledande i teknisk utveckling. Detta gör att
företagen kan erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för många, kanske för dig.
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Olika yrken inom
den grafiska industrin
Många jobb finns inom produktionsdelen men andelen inom
t ex IT ökar alltmer. Den viktigaste delen av arbetet i ett grafiskt
företag är den som sker på golvet, det vill säga den som innefattar teknik- och maskinhantverk. Därför söker företagen dig
som är intresserad av att jobba med att producera och förverkliga andras idéer.
Företagen söker framförallt dig som
har en förståelse för produktion och den
grafiska processen, bland arbetsuppgifterna finns bland andra följande roller:

Digital tryckare
Digitala tryckare har ofta inledande kontakt med tryckeriets kunder, och arbetar
sedan med trycket från början till slut.

Efterbehandlare
Som efterbehandlare lägger du en sista
touch på en trycksak, till exempel genom
att laminera, häfta broschyrer eller binda
böcker.

Storbildsproducenter
Storbildsproducenter skapar stort tryck
material, exempelvis till kunder som
ställer ut på mässor och anordnar event.

Tryckare
Tryckare (kallas också för maskinoperatör
inom grafisk industri eller printoperatör)
hanterar olika tryckpressar, fyller på färg,
fäster tryckplåtar och ser till att pressarna
fungerar.
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Förpackningstekniker
Förpackningstekniker hanterar utformandet och produktionen av alla sorters
förpackningar. De kan också arbeta
med den del av produktionen där en
förpackning trycks med olika tekniker.

Flexotryckare
Flexotryckare jobbar ofta med flera trycktekniker och kan också ha som uppgift
att ordna material till tryckpressarna och
granska ordrar innan tryckning.

Offsettryckare
Offsettryckare arbetar genom att sätta
i plåtar som rullas mot en gummiduk med
färg för att sedan överföra ett tryck till
papper. Offsettryck används bl.a. för tryck
av stora upplagor, tidningsomslag, och
affischer.

Övriga roller
Förutom dessa roller i den grafiska industrin behövs också andra kompetenser.
Många företag söker industrielektriker,
IT-kompetens, underhållspersonal, och
mycket annat. Det kan alltid vara värt att
se den grafiska industrin som en tänkbar
framtida arbetsplats – vad man än vill
arbeta med.

Färgnyanserare
Som färgnyanserare gäller det att kunna
se detaljerna i olika färgnyanser. Till
sammans med produktionsledningen
förbättrar färgnyanserare effektiviteten
i tryckpressarna.

Bokbindare
Utöver böcker arbetar bokbindare även
med broschyrer, tidsskrifter, häften och
andra trycksaker. Vill man binda böcker
hantverksmässigt arbetar man med
traditionella metoder och tillverkar
mindre upplagor.

VILL DU HA ETT RIKTIGT NICE
JOBB? VI HJÄLPER DIG!
Det finns många vägar in i den
grafiska branschen. Oavsett om
du ska välja gymnasieutbildning,
har jobbat några år men vill göra
något annat eller kanske är sugen på att lära dig yrket medan
du jobbar finns en väg till ett
riktigt nice jobb. Ta hjälp av vår
chattbot på grafx.se för att hitta
den bästa vägen för just dig.
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För dig som ska
söka gymnasium
Är du intresserad av en praktiskt inriktad gymnasieutbildning
där du får lära dig ett hantverk och ha chansen att direkt efter
studenten gå ut i ett välbetalt jobb? Då har du kommit rätt.
Här kan du läsa om dina alternativ för att komma in i den
grafiska industrin!
Ett av de bästa sätten att snabbt komma
ut i arbetslivet är att redan på gymnasiet
utbilda sig i tryckkonsten och där också
bli van vid det hantverk och arbete man
sedan kommer ägna sig åt.
De tekniska yrkesprogrammen på gymnasiet passar sig allra bäst för dig som vill
jobba inom den grafiska industrin. Bland
dessa finns det industritekniska programmet och el- och energiprogrammet med
inriktning automation. Förutom dessa
finns teknikprogrammet, särskilt med ett
fjärde yrkesinriktat år, som alternativ. På
vissa orter, som i Borås och i Sunne, finns
utbildningar specifikt utformade för arbete i den grafiska industrin.

Gymnasieutbildningar
Här följer några exempel på gymnasie
utbildningar som finns:
Sunne Gymnasieskola Broby
Sunne – Grafisk produktion /
Industritekniska programmet

I

Grafisk produktion inom det Industritekniska programmet är ett yrkesförberedande program som ger möjligheten till
spännande jobb efter examen. Program
met ger dessutom grundläggande högskolebehörighet.
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Efter utbildningen finns det möjlighet
att direkt gå ut i välbetalda jobb inom
tryckindustrin. Denna utbildning kan du
söka var du än bor i Sverige.
Läs mer på: sgbroby.se

I

Viskastrandgymnasiet Borås
– Industritekniska programmet
– Grafisk Teknik och design

Det här programmet är väldigt praktiskt inriktat och gör dig till expert på allt
som gäller trycksaker, från idé till färdig
produkt. Du får kunskap om hela tryckprocessen och lär dig förarbete (det som
också kallas prepress), om olika tryck
tekniker och om den viktiga efterbehandlingen.
Du får arbeta med olika material och
lära dig vilka metoder och tekniker man
kan använda sig av. Skolan har utrustning
av högsta kvalitet som gör att du får en
yrkesförberedande utbildning som snabbt
kan leda till jobb.
Läs mer på: https://www.boras.se/
utbildningochforskola/gymnasieskola/
gymnasieskolor/viskastrandsgymnasiet.4.461763c21582ce0434bc97fd.html

Övriga landet
Även om det inte finns en utbildning specifikt utformad för den grafiska industrin
där du bor finns mängder av tekniska
program på gymnasiet som förbereder
dig för riktigt nice jobb tex:
– El- och energiprogrammet
inriktning automation
– Industritekniska programmet
– Estetiska programmet
inriktning bild och form
– Teknikprogrammet
Läs mer om de olika programmen på
studentum.se och hitta de som finns
på en skola nära dig.

TEKNIKCOLLEGESTÄMPELN
När du letar efter en teknisk
utbildning vill vi tipsa dig om att
hålla utkik efter kvalitetsstämpeln Teknikcollege. Om en utbildning har Teknikcollege-stämpeln
betyder det att utbildningen har
ett bra samarbete med närings
livet och ökar chanserna för
att få jobb. Läs mer om Teknik
college på teknikcollege.se
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För dig som ska
plugga vidare
För att ge dig själv en fördel när du söker arbete inom den
grafiska industrin kan en högre utbildning vara bra. Arbetet i
den grafiska industrin är ett hantverksyrke och därför kan
det vara bra att gå en utbildning på en yrkeshögskola. En utbildning på en yrkeshögskola innebär att du får testa arbetet
praktiskt, vilket förbereder dig för ditt framtida jobb. Det finns
även möjlighet att läsa vid högskola eller universitet.

Yrkeshögskoleutbildningar
Yrkesutbildningar, eller YH-utbildningar
som de ofta förkortas, är kortare utbildningar mellan 1-2 år, där du snabbt
kommer ut i arbetslivet. Det finns flera
utbildningar i Sverige med olika inriktningar, bland dem finns säkert någon
som passar just dig.

I

Brobygrafiska i Sunne
– Grafisk formgivare/tekniker

Som grafisk formgivare/tekniker kommer
du lära dig både om designkoncept men
även att kunna säkerställa produktionen
av upplevelser i både digital- och printmiljö. Dagens samhälle kräver mer och
mer kommunikation, och denna moderna
utbildning ger dig de senaste kunskaperna
för att kunna hantera detta.
Utbildningen passar dig som gillar
grafisk formgivning, teknik och att tänka i
medieöverskridande banor.
Mer om utbildningen på
brobygrafiska.se

I

Förpackningsteknik i Helsingborg – Förpackningstekniker

Utbildningen är en 2-årig yrkeshögskoleutbildning med en utbildningsplan anpassad för näringslivets behov. Utbildningen
blandar teoretiska studier med praktik på
medverkande företag.
Mer om utbildningen på
förpackningsteknik.se

I

Nackademin – Förpacknings
utvecklare/–designer

Om du är kreativ, praktisk och teknisk,
intresserad av formgivning, konstruktion, teknik och marknadsföring – titta
hit! På Nackademin kan du utbilda dig
till professionell förpackningsdesigner.
Genom utbildningen Förpackningsutvecklare/-designer lär du dig att utveckla
förpackningskoncept med helhetsperspektiv – allt från idé till färdig produkt.
Mer om utbildningen på nackademin.se

I

Yrgo Högre Utbildning Göteborg
– IP Grafisk produktion & form

Denna utbildning kommer ge dig specialisering inom digital originalframställning
för olika medier och material. Dessutom
ger den dig goda kunskaper i att samla in,
sammanställa och formge information.
Du lär dig producera text, typografi, bild,
arbeta med färg och form samt att på ett
professionellt sätt färdigställa en slutprodukt för tryck, print och webb.
Mer om utbildningen på yrgo.se

Högskoleutbildningar
Det finns en rad utbildningar vid högskolor och universitet runtom i Sverige
som förbereder dig för jobb i den grafiska
industrin. Man kan både välja utbildning
som fokuserar på det kreativa arbetet
innan tryck, utbildningar som fokuserar
på hantverket vid tryckprocessen och mer
tekniska ingenjörsutbildningar.

I

KTH –Medieteknik,
civilingenjör 300 hp

Medieteknikprogrammet är en tvärvetenskaplig utbildning där du inte bara får
kunskaper inom den senaste tekniken
– du får också värdefull kunskap inom
mediedesign. Efter passerad examen har
du många spännande karriärmöjligheter
och kan exempelvis jobba inom tidningsoch förlagsbranschen, på filmproduktionsbolag, TV- och radioföretag, inom
spel- och underhållningsbranschen eller
med sociala medier.
Mer om utbildningen på kth.se

I

Linköpings universitet – Kandidatprogram i grafisk design
och kommunikation, 180 hp

Denna utbildning är för dig som är kreativ
och vill bli en tekniskt skicklig designer
och kommunikatör med kompetens att
möta en snabbt föränderlig och global
medie- och kommunikationsbransch.
Mer om utbildningen på liu.se

I

Malmö Universitet
– Medieproduktion och processdesign, kandidat 180 HP

Under utbildningen lär du dig att utnyttja
de många möjligheter ny medieteknik erbjuder. Förutom det får du också
självständigt och kreativt skapa lösningar på verklighetsbaserade problem. Du
lär dig analysera, hantera och utveckla
processer i olika medier. Dessutom får du
planera och vara delaktig i utveckling av
lösningar för informationsproduktion och
informationsdistribution.
Mer om utbildningen på edu.mah.se

Enklaste och smartaste vägen till ett nice jobb? Gå in på grafx.se och följ oss på instagram.com/grafx.se
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För dig som vill jobba
direkt
Känner du att du har den utbildning du vill och behöver ha?
I så fall kan du finna information om hur du kan gå tillväga
för att få ditt första jobb i den grafiska industrin här!

För dig med
gymnasieutbildning

För dig med
högskoleexamen

När du avslutat din gymnasieutbildning finns olika vägar att gå i jakt på ett
arbete inom den grafiska industrin. Om
din gymnasieutbildning är anpassad till
branschen, det vill säga om du gått exempelvis det industritekniska programmet,
el- och energiprogrammet med inriktning
automation eller teknikprogrammet med
ett fjärde yrkesinriktat år, kan du påbörja
ditt jobbsökande på en gång. Detta kan
du göra genom att gå via de kontakter
du fått under gymnasietiden eller genom
att söka arbete via exempelvis Arbetsförmedlingen eller Blocket Jobb.
Om du inte gått en gymnasieutbildning som är anpassad för den grafiska
industrin eller inte känner dig redo att gå
ut i arbete finns möjligheten för vidare
utbildning för att ge dig själv ytterligare
kunskap och vana vid hantverket. Du kan
antingen söka dig till en yrkeshögskola
eller Yrkesintroduktion (läs mer om det
nedan). Information om högskolestudier
finns under fliken ”För dig som vill plugga
vidare”

För dig som har en högskoleexamen är
nästa naturliga steg att börja söka arbete.
Ett bra första steg i den processen är att
fundera över de kontakter du fått under
din studietid. Med tanke på att högskoleutbildningarna ofta har en praktisk
inriktning har du med största säkerhet
träffat människor i branschen, men
också lärt känna andra i samma situation
som dig som i sin tur kan ha ingångar
till branschen. Förutom detta finns olika
arbetsförmedlingar där du kan hitta
företag som söker nya kolleger. De mest
relevanta sådana är Arbetsförmedlingen
och Blocket jobb.
Ett annat alternativ för dig med högskoleexamen är att söka så kallad Yrkesintroduktion, som du finner information
om lite högre upp på den här sidan.
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VAD ÄR
YRKESINTRODUKTION?
Yrkesintroduktion innebär i
korthet att du får en anställning
på ett grafiskt företag där du får
din utbildning genom att jobba
i branschen. Programmet kan
pågå upp till ett år och under
tiden tjänar du 75% av lönen du
skulle tjänat som anställd.
För att börja en yrkesintroduktion tar du kontakt med företag
inom branschen. Här kan du
söka på företag som finns nära
dig /LÄNK/. Du kan också ta
hjälp av GS-facket eller Arbetsförmedlingen.
För att ta del av programmet
anmäler du ditt intresse till närmaste Arbetsförmedling. Detta
kan du läsa mer om här!
Läs mer om Teknikcollege

Smarta tips inför jobbsökande? Bläddra till nästa sida!

👉
2020-06-17 11:36

Tips inför
jobbsökande
Nedan har vi listat några tips och saker som
kan vara bra att veta och tänka på när du
söker jobb i den grafiska industrin:

1
2

3
4
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Samarbetsförmåga är viktigt
På ett tryckeri arbetar man ofta i team, så att öva
dig i samarbete kan vara en bra idé för att ge dig
själv en fördel när du börjar arbeta.
Truckkörkort är meriterande
Vissa roller på ett tryckeri innebär truckkörande,
vilket man kan lära sig på jobbet, men har man
möjlighet att lära sig att köra truck innan är det
meriterande.
Viktigt att vara strukturerad
Med tanke på att arbetet är maskinellt och att
det ofta är mycket att göra krävs det att man
är strukturerad i sitt arbete. Tips på hur man blir
mer strukturerad finns bland annat här!
Bemanningsföretag vanliga
i branschen
Många tryckerier använder sig av bemannings
företag. För att öka dina chanser att snabbt få
ett jobb efter avslutad utbildning så är det bra
att söka sig till ett sådant.
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Vill du ha ett riktigt nice jobb?
– Vi hjälper dig!
Det finns många vägar in i den grafiska branschen. Oavsett om du ska välja gymnasieutbildning,
har jobbat några år men vill göra något annat eller kanske är sugen på att lära dig yrket medan
du jobbar finns en väg till ett riktigt nice jobb. Ta hjälp av chattboten på grafx.se för att hitta den
bästa vägen för just dig.

Välkommen till Grafx

👋

Vi är här för att hjälpa dig hitta den enklaste och smartaste vägen
till ett riktigt nice jobb inom den grafiska industrin!

Berätta lite mer om dig själv!
Vad heter du?

⬆

GRAFX
GrafX är ett projekt som drivs
i samarbete mellan Grafiska
Företagen och GS-facket.
Syftet är att få dig att upptäcka den grafiska industrin.

Grafiska Företagen är en
bransch- och arbetsgivarorganisation för den grafiska
industrin. Grafiska Företagen
företräder de 400 medlemsföretagen och arbetar för
att säkerställa en långsiktig
och god utveckling för hela
branschen.

GS-facket är ett fackförbund för samtliga anställda
i den grafiska branschen.
Förutom den grafiska branschen arbetar man också
för anställda inom skogsbruk och träindustrin.

Följ GrafX på Instagram!

GRAFX
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