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INLEDNING
VÄLKOMMEN SOM VOLONTÄR PÅ YRKES-SM I VÄXJÖ! 

Nu är det dags att genomföra det bästa Yrkes-SM genom tiderna! 
Som volontär är du ansiktet utåt och viktig för hur evenemanget  
upplevs av såväl utställare och tävlande som besökare. Som volontär 
har du med andra ord en nyckelroll i evenemanget och det ska du 
vara stolt över. Yrkes-SM kan inte genomföras utan dig!

Med det här materialet vill vi ge dig stöd i ditt volontärskap.  
Materialet tar upp viktiga perspektiv som exempelvis bemötande,  
säkerhet och praktisk information om genomförandet. Förbered dig  
genom att läsa igenom hela handboken och ta gärna med den som 
stöd under evenemanget.

Vi hoppas att din medverkan på Yrkes-SM blir 
ett roligt minne för livet. Varmt välkommen!
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BAKGRUND

Yrkes-SM genomförs vartannat 
år i olika städer i Sverige. Syftet 
med evenemanget är att öka 
intresset och rekryteringen till 
yrkesutbildningar i Sverige.

WorldSkills Sweden (WSS) är  
ansvariga för Yrkes-SM. WSS  
är ett samarbete mellan Svenskt 
Näringsliv, LO och Utbildnings- 
departementet. Region Krono-
berg och Växjö kommun är  
lokala arrangörer 2022.

Evenemanget består av:

• Tävlingar och uppvisningar

• Prova-på-aktiviteter

• Studie- och yrkesvägledning 

Det är fritt inträde till Yrkes-SM. 
De flesta besökare är skolelever 
och lärare, men alla är välkomna.  

ADRESS & ÖPPETTIDER

Yrkes-SM äger rum på området 
Arenastaden i Växjö.

• Tisdag 10/5 kl. 10.30-16.00

• Onsdag 11/5 kl. 09.00-16.00 

• Torsdag 12/5 kl. 09.00-12.00 
(Prisutdelning 15.00-16.30)

Notera att ditt arbetspass kan 
börja tidigare än öppettiderna.

Arenastaden ligger i västra delen 
av Växjö och 15 minuters gång-
väg från centrum.

ALLMÄN INFORMATION

Vi önskar att du som volontär 
är närvarande både under in-
vigningen och avslutningen av 
Yrkes-SM. Yrkes-SM invigs med 
pompa och ståt och blir ett start-
skott för alla tävlande och avslu-
tas med prisutdelning för att fira 
alla fina prestationer och givetvis 
vinnarna. 

Platser för alla volontärer är 
 bokade. Ingen anmälan behövs.

Invigning  
tisdag 10 maj klockan 09.00 
Insläpp från 8.30 
Plats: Fortnox Arena

Avslutning med prisutdelning 
torsdag 12 maj klockan 15.00  
Insläpp från 14.30 
Plats: Fortnox Arena

INVIGNING & AVSLUTNING



4

INFÖR FÖRSTA JOBBDAGEN
VOLONTÄRSLOUNGE

I Tipshallen (C-hallen) finns en 
volontärslounge. Hit kommer du 
som volontär inför ditt pass. Här 
får du information om vad som 
händer under dagen och mer 
specifik info kring ditt uppdrag.  

Efter avslutat pass ska du besöka 
volontärsloungen för utcheck-
ning. Då kan du också återkopp-
la om det är något du vill för-
medla inför kommande pass/dag.

I volontärsloungen finns möjlig-
het att hänga av sig ytterkläder 
och ta något att fika. Det finns 
även toalett här för volontärer.

Om du ska vara med i uppbygg-
andet av evenemanget den  
1-6 maj samlas du som volontär 
vid Godsmottagningen på parke-
ringen bakom Vida Arena.

TIDER

Vi kommer att ha volontärer 
igång från 07:00 – 22:00 under 
hela arrangemanget. Det är 
viktigt att du har koll på ditt 
schema och vet vilka tider som 
gäller för dig. Schema för dina 
arbetspass får du i god tid innan 
evenemanget.

VOLONTÄRS-ID

Du som volontär får en ackredi-
teringsbricka som du alltid ska ha 
på dig. Den visar att du är en del 
av evenemanget och den ger dig 
också tillträde till vissa lokaler 
och områden som inte besökarna 
har tillträde till. Du får din ackre-
diteringsbricka i Volontärsloung-
en inför ditt första pass.

SCHEMA

Schema för dina arbetspass får 
du i god tid innan evenemanget. 
Vi förväntar oss att du dyker upp 
till de pass som du är schemalagd 
på. Skulle du bli sjuk är det viktigt 
att du meddelar så snart du kan. 

För sjukanmälan & övriga frågor, 
kontakta volontäransvarig:   
jonas.mokvist@kronoberg.se

ARBETSKLÄDER

T-shirten får du i volontärsloung-
en inför ditt första pass. I övrigt 
får du ha på dig det som känns 
bekvämt. Vi utgår ifrån att du 
har hela/ rena kläder. Tänk på att 
du kan vara stationerad utomhus 
så se till att ha kläder på dig ut-
ifrån väder. T.ex. kan du behöva 
en långärmad tröja under din vo-
lontärst-shirt om det är kallt ute.  
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Bemötandet av besökare och 
övriga medverkande är väldigt 
viktigt. Tänk på att du kan  
påverka hur de upplever hela 
evenemanget. Gör ditt bästa för 
att alla ska känna sig välkomna!

TÄNK PÅ ATT...

• Var lyhörd inför besökarnas 
och de medverkandes behov. 
Lyssna och ha fullt fokus på 
personen du möter. 

• Var påläst och ha goda kun-
skaper om Yrkes-SM för att 
kunna ge råd och vägledning.

• Ge ärliga och raka besked. 
Kan du inte svara på en  
fråga, hänvisa utställare till  
servicecenter och besökare 
till informationsdiskarna. 

• Har ett problem uppstått? 
Var trevlig och tillmötesgåen-
de. Fokusera på att hjälpa till 
och tänk på att du alltid kan 
hänvisa till servicecentret  
och informationsdiskarna.

ÖVRIGT

Rökning är något du får göra på 
din fritid och inte medan du ut-
för dina arbetsuppgifter. Om du 
ska röka gör du det på rasten.  
Vi ser gärna att du täcker över 
din arbetsklädsel om du ska 

röka. Yrkes-SM är ett drogfritt 
evenemang. Alkohol och droger 
får inte förekomma.

Personliga telefonsamtal sparas 
till fritid, men om det verkligen 
behövs kan det tas kortfattat  
under arbetstid. 

Vi vill att miljön under Yrkes-SM 
ska präglas av öppenhet och 
alla individer ska behandlas 
med jämlikhet och respekt. Vi 
önskar att du genom en positiv 
inställning och ett trevligt be-
mötande bidrar till en god fysisk 
och  psykosocial miljö, både för 
dig som individ, besökarna, alla 
medverkande och dina volon-
tärskollegor.

KONFLIKTER

Då en stor mängd personer  
samlas på ett område ökar risken 
för att tillfälliga konflikter upp-
står. Det viktigaste är att du som 
volontär alltid uppträder på ett 
sådant sätt som du själv vill bli 
bemött. 

Om en konflikt uppstår som stör 
omgivningen ska du känna dig 
bekväm att ta kontakt med sä-
kerhetspersonal.

BEMÖTANDE
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Yrkes-SM är ett evenemang som 
involverar tusentals människor, 
resor och transporter. Region 
Kronoberg väger in hållbarhet i 
varje beslut kring evenemanget. 
Till exempel:

• Gratis buss till evenemanget 
för skolklasser i regionen.

• Gratis buss för alla  
medverkande.

• Sortering av avfall.

• Prioritering av digital  
information framför tryckt.

Yrkes-SM i sig är också ett socialt 
hållbart evenemang. Fokus är  
att hjälpa ungdomar att upp-
täcka olika möjligheter, förmedla  

framtidstro och bredda deras syn 
på yrken.

Evenemanget är också tillgäng-
ligt för alla. Till exempel är  
det fritt inträde, lokalerna är  
anpassade till personer med  
olika typer av funktionsvariatio-
ner och besökarna får ta del av 
upplevelser för alla sinnen.

VAD KAN DU GÖRA?

Som volontär medverkar du till 
evenemangets hållbarhetsarbete 
genom att till exempel använda 
kollektivtrafik eller cykel till och 
från evenemanget och sortera 
evenemangets sopor vid särskil-
da avfallsstationer. 

HÅLLBARHET
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Under ett så stort evenemang 
som Yrkes-SM kommer oväntade 
saker att hända. Då behövs kun-
skap om hur olika situationer kan 
förebyggas och undvikas. 

Det är viktigt att du som volon-
tär känner till säkerheten runt 
evenemanget för att du ska kän-
na dig trygg, men också för att 
skapa en trygghet för alla som 
besöker eller deltar på evene-
manget. 

VIKTIGT ATT VETA

Begreppet händelse definierats 
här: En händelse som stör  
normalbilden, till exempel  
personskada, brand, hot, våld, 
behov av utrymning, strömav-
brott, vatten- och gasläcka m.m.

Som volontär kan du bli ombedd 
att lämna den uppgift du är till-
delad för att bemanna en annan 
funktion. Prioriteringen för detta 
görs av evenemangsledningen.

Yrkes-SM har en handlingsplan 
vid händelser som ledningen har 
tillgång till och vid en händelse 
kan säkerhetspersonal behöva ta 
stöd av volontärer. 

DETTA KAN DU GÖRA

1. Orientera dig inom området 
och ta reda på var närmaste 
brandsläckare och nödut-
gång finns.

2. Var uppmärksam. För allas 
säkerhet så gäller det att som 
volontär vara uppmärksam 
på potentiella faror och upp-
lysa säkerhetspersonal om en 
händelse skulle inträffa eller 
om en situation håller på att 
urarta. Lyssna på din mag-
känsla. Känns något inte rätt? 
Förmedla det till din närmast 
ansvariga, volontärsansvarig 
eller säkerhetspersonal. Som 
volontär är du evenemangets 
öron och ögon. Ofta är det 
du som först lägger märke 
till om något är på väg att 
hända.

3. Förbered dig. Du bör ha koll 
på handlingssättet vid brand, 
utrymning och sjukdomsfall. 
Sammanfattad information 
om detta finner du på höger 
sida. 

SÄKERHET
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BRAND

Handlingsplan vid brand:

1. RÄDDA liv som är i fara

2. VARNA - larm avges automa-
tiskt i lokalerna. Meddela säker-
hetspersonal.

3. UTRYM - Se till att utrymma 
lokalen och hänvisa besökarna 
till närmsta nödutgång och med-
dela var samlingsplatsen finns.

4. LARMA - ring 112 och meddela 
var du befinner dig.

5. SLÄCK- om branden är be-
gränsad med brandsläckare.

6. ÅTERSAMLAS - Vid återsam-
lingsplats tills det meddelas om/
när man kan återgå in i lokalen

UTRYMNING AV LOKALERNA

Utrymning av lokalerna sker vid 
brandlarm och utrop i högtalare.

• Säkerhetspersonal och ord-
ningsvakter är ansvariga för 
utrymning men volontärer 
ska hjälpa till så att alla indi-
vider utryms ur lokalen.

• Återsamlingsplatser finns vid 
utanför Fortnox Arenas  
huvudentré och utanför  
Tipshallens huvudentré.  
Båda platserna är utmärkta 
på områdeskartan.

SJUKDOMSFALL

Under samtliga dagar finns 
sjukvårdspersonal på plats vid 
Servicecentret vid Entré Öst samt 
rondering på området. 
 Se områdeskartan.

Vid livshotande skada: Ring 112 
samt meddela närmaste personal 
eller volontär med kommuni-
kationsradio som tillkallar hjälp 
och som kan vara behjälplig tills 
räddningstjänst är på plats.

• Vid sårskada, värk eller liknan-
de: hjälp den som är skadad 
och tillkalla sjukvårdspersonal.

• Hjärtstartare finns att tillgå 
i Tipshallen, Träningshallen 
och vid Kastbanan.  

POLIS

• Om det skulle uppstå en  
situation då polis behöver 
tillkallas är det viktigt att du 
följer deras instruktioner.  
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ETABLERING & AVETABLERING

Uppdraget innebär att hjälpa till 
att bygga upp området. Det är 
allt ifrån att ställa ut staket, sätta 
reklam på staketen till att köra 
ut materiel, informera utställare, 
städa och hålla ordning. 

SÄKERHET & INFORMATION

Detta uppdrag innebär att stå 
på strategiska platser och visa 
besökare tillrätta samt svara på 
frågor. Vid vissa ingångar kom-
mer du att kontrollera ackredi-
tering och bara släppa igenom 

 behöriga  personer, alltså perso-
ner med rätt ackreditering.

ENTRÉVÄRD

Som entrévärd tar du emot 
skolklasser och övriga besöka-
re i entréerna samt informerar 
 besökarna om vad de kan för-
vänta sig och svarar på frågor.

UTSTÄLLARLOUNGE

Vara värd i loungen för alla ut-
ställare och tävlande. Se till att 
det finns förfriskningar och att 
lokalen är ren och snygg. 

VOLONTÄRSUPPDRAG 

COVID-19 
Covid-19 har varit en avgörande 
faktor under hela planeringen av 
Yrkes-SM. Bland annat har besö-
karna bokats via ett system med 
olika ankomsttider för att få ett 
kontrollerat flöde vid entréerna. 

Evenemangsområdet är också 
mycket stort - runt 30.000  
kvadratmeter och flera delar  
genomförs utomhus. 

Andra exempel på anpassningar 
är att det är bredare gångar än 
vanligt och det kommer finnas 
handsprit tillgänglig på många 
ställen.

Yrkes-SM följer myndigheternas 
rådande restriktioner och rekom-
mendationer.

Vi är många som hjälps åt under Yrkes-SM. Alla är lika viktiga för att 
evenemanget ska bli bra. Här presenteras några olika volontärsupp-
drag!
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MILJÖ

Uppdraget är att se till att 
källsorteringen fungerar och att 
hålla området snyggt och fritt 
från avfall. 

SUPPORT

Supportgruppen hjälper till att 
göra enklare arbeten i arenan, 
hjälpa utställare och övriga med-
verkande, avlasta övriga funktio-
ner och hoppa in om det saknas 
volontärer på någon position.

INVIGNING OCH AVSLUTNING

Detta uppdrag innebär att vara 
behjälplig under våra ceremo-
nier, exempelvis att visa besökare 
och pristagare tillrätta, hjälpa till 
vid scenen och stötta produk-
tionsteamet med diverse upp-
gifter. 

YRKESKAMPEN

Här är du som volontär behjälp-
lig med uppbyggnad av de olika 
tävlingsmomenten samt agerar 
som statister under tävlingen.
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MAT

Besökarna får äta medhavd 
lunch på olika sittplatser på  
området. Sittplatserna finns ut-
märkta på områdeskartan. På 
evenemangsområdet kommer 
det även finnas kiosker där alla 
kan köpa enklare fika.

Alla volontärer som är på sitt 
pass kommer att få lunch- 
kuponger. 

Utställare, tävlande och volontä-
rer äter lunch i restaurangen på 
Vida Arena, plan 4. Lunchen ser-
veras klockan 11-14. Ingång sker 
i entrén vid Vida Parkering (vid 
Godsmottagningen).

TOALETTER

Toaletter för besökare hittar 
du vid träningshallen. Det finns 
även utmärkt på områdeskartan. 

Toaletter för volontärer, täv-
lande och utställare finns dels i 
Tips hallen, dels i anslutning till 
 Träningshallen.

HITTEGODS

Borttappade saker lämnas in i 
Servicecentret, Tipshallen.

WIFI

Det kommer att finnas wifi för 
utställare och tävlande. Om du 
får frågor kring detta hänvisa till 
Servicecentret.

PRESS

Ett pressrum finns i Vida Arena. 
Hänvisa till ingången från Vida 
Parkering (vid Godsmottagning-
en). Media hämtar ut sin press-
ackreditering i Servicecentret.

SJUKVÅRD 
Under samtliga dagar finns 
sjukvårdspersonal på plats vid 
Servicecentret vid Entré Öst. Se 
områdeskartan. Vid livshotande 
skada: Ring 112.

BESÖKARE MED FUNKTIONS-
VARIATIONER 
Parkeringsinformation finns på 
hemsidan, www.yrkessm.se  
Anpassade toaletter finns i  
toalettklustret utanför Tränings-
hallen, se områdeskarta.

FOTO OCH FILM 

Media kommer finnas på plats 
och fotografera och filma. Det 
går därför inte att garantera att 
elever inte hamnar med på foto/

BRA ATT VETA
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film under sitt besök. Om ett 
besök är lämpligt är en bedöm-
ningsfråga för ansvarig klass-
lärare.

MARKNADSFÖRING 

Under evenemanget kommer 
sociala medier i form av bland 
annat Instagram, Snapchat och 
Tiktok att användas i marknads-
föringssyfte. De hashtags som 
finns för evenemanget är:  
#yrkessm2022  
#yrkessmkronoberg #växjö

Handy kallas den glada figuren som är en 
del av Yrkes-SM marknadsföring. Bland  
annat syns han på områdets skyltar men 
även i Väcjö city och på stadens bussar  
under evenemangsdagarna.

Yrkes-SM har två programledare: Nils-Petter och Ramona! Programledarnas roll är 
att mingla med besökare, väcka glädje och utforska evenemanget med nyfikna  
sinnen och mycket energi. 
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10–12 MAJ 2022 ARENASTADEN VÄXJÖ 
#YRKESSM  @YRKESSM  YRKESSM.SE FRITT INTRÄDE! Epic Innovation & Technology Center ligger 

ca 15 minuters bussfärd från Arenastaden.

EPIC

Vi reserverar oss för ändringar.

GYMNASIESÄRSKOLAN

ÖVRIGA AKTIVITETER

UTSTÄLLARE

BYGG-, KONSTRUKTIONS- & ANLÄGGNINGSTEKNIK

INDUSTRI, MASKIN- & VERKSTADSTEKNIK

INFORMATIONS- & KOMMUNIKATIONSTEKNIK

KONST, KREATION & MODE

SOCIAL & PERSONLIG SERVICE

TRANSPORT & LOGISTIK

DJUR, SKOG- & LANTBRUK

SKOGEN
 Jakt- och viltvård S01
 Naturturism S02
 Skogsmaskinförare S03
 Skogsvårdare S04
  INFORMATION

KASTBANAN
 Djurvårdare – hund K02
 Djurvårdare – djursjukvård K01
 Djurvårdare – exotiska djur K04
 Djurvårdare – lantbruksdjur K03
 Hästskötare K05
  INFORMATION

PASSAGEN
  Blåljus P05
  Nordea P06
 Maskinförare – lantbruk P01
   Trädgårdsanläggning P03
  INFORMATION

TIPSHALLEN
   Ahlsell T30
  Bagare T09
  Barberare T20
  Barnskötare T13
  Butikssäljare T01
   Distributionselektriker T04
  Entreprenörskap/affärsutveckling T01
   Fastighetstekniker T07
 Flygteknik T14
  Frisör T20
   Glastekniker T23
   Golvläggning T16
  Guldsmed T02
  Hotellreception T05
   Installationselektriker T10
 IT nätverk systemadministration T11
   Jobman T26
   Järnvägsarbete T24
  Kock T05
  Konditor T09
   LO T28
   Murning T21
   Myndigheten för yrkeshögskolan T30
   Måleri T06
  Möt industrin i Verkstan! T12
   Plattsättning T21
   Plåtslagare T19
  Servering T05
   Skolverket T29
   Ställningsbyggnad T17
   Träarbete T15
  Undersköterska T08
   Ventilationsmontör T19
  Visual merchandiser T01
   VVS-montör T03
 Webbutveckling T11
  INFORMATION

VIDA PARKERING
   Anläggningsmaskinförare VS02
   JCB VS06
   Järnvägsarbete VS07
   Kranförare VS03
 Lastbilsförare VS01 & VS05
 Lastbilsteknik VS04
 Maskinteknik  VS04

TRÄNINGSHALLEN
  AV-Media V17
 Bilskadeteknik V01
  Business Region Kronoberg V20
  DinTalang V07
 Fordonslackering V02
  Fotoutställning  V10
  Grimslövs Folkhögskola V22
 Gymnasiesärskolan V09
  Liber V13
  Länsbildningsförbundet V23
  Lärarförbundet V11
   Lärarnas Riksförbund V14
   Mot Nya Höjder V19
 Personbilsteknik V05 
  Profilgruppen V25
  Region Kronoberg V08
  Södra V12
  Universitets- och högskolerådet V15
  UngDrive V18
  VIDA V24
  Växjö Kommun V26 
  YH-Kronoberg V21 
  Yrkeslådan V16
  INFORMATION

FORTNOX ARENA
 10 maj: Invigning
 11 maj: Yrkeskampen
 12 maj: Prisutdelning 

SEMINARIELOKAL
 10 maj: Utan yrkesskickliga stannar  

 Sverige Alexandru Panican
 11 maj: Vägledning i Sverige: One size  

 fits no one Amelie von Zweigbergk
 11 maj: Kompetensförsörjning 2022

 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser  
 för Kronobergs län

 11 maj: Behöver företag digital  
 (spets)kompetens? Glenn Sjöstrand  
 och Elin Gunnarsson

TRÄNINGSHALLEN

TIPSHALLEN FORTNOX ARENA

SKOGEN

KASTBANAN

VIDA PARKERING

PASSAGEN

ENTRÉ ÖST

ENTRÉ NORD

SEMINARIELOKAL

Information

Sittplatser för medhavd matsäck

Kiosk

Toaletter

Sjukvård

Återsamlingsplats

EPIC (15 min från Arenastaden)
Yrken som presenteras och tävlar på Epic:

  Automationsteknik
  CAD-konstruktion
  CNC-teknik fräs
  CNC-teknik svarv
  Industriel
  Svets- och fogningsteknik

KARTA FÖR VOLONTÄRER OCH UTSTÄLLARE

PRESSRUM

MATSAL

UTSTÄLLARLOUNGE

SERVICECENTER

TOALETT
PERSONAL

UTSTÄLLARE

TOALETT
PERSONAL

UTSTÄLLARE
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OBS. Kartan kan ha förändrats efter tryck. Aktuella kartor finns alltid i volontärsloungen i Tipshallen.
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 Hästskötare K05
  INFORMATION

PASSAGEN
  Blåljus P05
  Nordea P06
 Maskinförare – lantbruk P01
   Trädgårdsanläggning P03
  INFORMATION

TIPSHALLEN
   Ahlsell T30
  Bagare T09
  Barberare T20
  Barnskötare T13
  Butikssäljare T01
   Distributionselektriker T04
  Entreprenörskap/affärsutveckling T01
   Fastighetstekniker T07
 Flygteknik T14
  Frisör T20
   Glastekniker T23
   Golvläggning T16
  Guldsmed T02
  Hotellreception T05
   Installationselektriker T10
 IT nätverk systemadministration T11
   Jobman T26
   Järnvägsarbete T24
  Kock T05
  Konditor T09
   LO T28
   Murning T21
   Myndigheten för yrkeshögskolan T30
   Måleri T06
  Möt industrin i Verkstan! T12
   Plattsättning T21
   Plåtslagare T19
  Servering T05
   Skolverket T29
   Ställningsbyggnad T17
   Träarbete T15
  Undersköterska T08
   Ventilationsmontör T19
  Visual merchandiser T01
   VVS-montör T03
 Webbutveckling T11
  INFORMATION

VIDA PARKERING
   Anläggningsmaskinförare VS02
   JCB VS06
   Järnvägsarbete VS07
   Kranförare VS03
 Lastbilsförare VS01 & VS05
 Lastbilsteknik VS04
 Maskinteknik  VS04

TRÄNINGSHALLEN
  AV-Media V17
 Bilskadeteknik V01
  Business Region Kronoberg V20
  DinTalang V07
 Fordonslackering V02
  Fotoutställning  V10
  Grimslövs Folkhögskola V22
 Gymnasiesärskolan V09
  Liber V13
  Länsbildningsförbundet V23
  Lärarförbundet V11
   Lärarnas Riksförbund V14
   Mot Nya Höjder V19
 Personbilsteknik V05 
  Profilgruppen V25
  Region Kronoberg V08
  Södra V12
  Universitets- och högskolerådet V15
  UngDrive V18
  VIDA V24
  Växjö Kommun V26 
  YH-Kronoberg V21 
  Yrkeslådan V16
  INFORMATION

FORTNOX ARENA
 10 maj: Invigning
 11 maj: Yrkeskampen
 12 maj: Prisutdelning 

SEMINARIELOKAL
 10 maj: Utan yrkesskickliga stannar  

 Sverige Alexandru Panican
 11 maj: Vägledning i Sverige: One size  

 fits no one Amelie von Zweigbergk
 11 maj: Kompetensförsörjning 2022

 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognoser  
 för Kronobergs län

 11 maj: Behöver företag digital  
 (spets)kompetens? Glenn Sjöstrand  
 och Elin Gunnarsson

TRÄNINGSHALLEN

TIPSHALLEN FORTNOX ARENA

SKOGEN

KASTBANAN

VIDA PARKERING

PASSAGEN

ENTRÉ ÖST

ENTRÉ NORD

SEMINARIELOKAL

Information

Sittplatser för medhavd matsäck

Kiosk

Toaletter

Sjukvård

Återsamlingsplats

EPIC (15 min från Arenastaden)
Yrken som presenteras och tävlar på Epic:

  Automationsteknik
  CAD-konstruktion
  CNC-teknik fräs
  CNC-teknik svarv
  Industriel
  Svets- och fogningsteknik

KARTA FÖR VOLONTÄRER OCH UTSTÄLLARE

PRESSRUM

MATSAL

UTSTÄLLARLOUNGE

SERVICECENTER

TOALETT
PERSONAL

UTSTÄLLARE

TOALETT
PERSONAL

UTSTÄLLARE



16

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA 
YRKES-SM I VÄXJÖ!

FOTON: WorldSkills Sweden

FOTO: Anders Bergön
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FOTO: Lina Alriksson 
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EGNA ANTECKNINGAR
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EGNA ANTECKNINGAR
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EGNA ANTECKNINGAR
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EGNA ANTECKNINGAR
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EGNA ANTECKNINGAR
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EGNA ANTECKNINGAR



WWW.YRKESSM.SE

DEN HÄR HANDBOKEN 
FINNS ÄVEN DIGITALT: 

YRKESSM.SE/VOLONTARER
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