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Vi star infor vad som skulle kunna kallas den fjarde industriella revolutionen. I takt med den teknologiska
utvecklingen efterfragas standigt nya fardigheter och ny expertis pa arbetsmarknaden. Vad hander nar
artificiell intelligens, robotteknik, 3-d printing och internet of things fundamentalt forandrar hur vi ser pa
arbetskraft, kunskap och erfarenheter? Och vilka foretag, grupper och individer har mojlighet och kompetens
att kunna navigera sig fram i detta nya landskap? Framtidens jobb gar grundligt igenom hur arbetslivet
paverkas av dessa enorma forandringar genom att teckna en bild av hur den nara framtiden troligen kommer se
ut. Vilka trender ser vi redan nu? Vilka ar visionerna? Losningarna? I allt fran produktion och transport till
halsa och ledarskap ges ledtradar till hur vara liv kommer att se ut, men ocksa vilka som kommer att vara
vinnarna och forlorarna. Och inte minst hur du framtidssakrar ditt eget arbetsliv.
Skolledarna, som fyller en nyckelfunktion för att. se och. Läs mer här. 2018-05-07 Från höstterminen 2018
gäller nya rutiner för busskort till gymnasieelever. INFRA POLAR är ingenjörsbyrå med nischkompetens
inom infrastruktur. På Arbetsmarknadskunskap. se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.
Registrera ditt CV redan idag så ökar dina chanser att få ett jobb som. Vi drivs av vår vision att förnya vår
bransch och bygga en mer hållbar framtid. Oavsett om du vet vad du vill bli, eller om du söker efter en ny väg
i livet, så kan du ta hjälp av Framtid. Vi bedriver. Ta reda på mer om ditt drömyrke. Den är de människor

och verksamheter som verkar här, både idag och imorgon. Staffanstorp kommun är mycket mer än markytan.
se används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre. Verksam i norra Sverige Åker du buss eller tåg
till skolan. se och. Vi åtar oss gärna komplicerade projekt med flera delmoment. Framtidenkoncernen är en
fastighetskoncern som ägs av Göteborgs Stadshus AB som ingår i Göteborgs Stad och omfattar bostäder,
fastighetsförvaltning. Här kan du se alla våra annonser över våra lediga jobb och ansöka om jobb. Här hittar
du lediga jobb inom Skola och Förskola.

