ETT JOBB MED

MÖJLIGHETER

Målare i Sverige har i dag ﬂer möjligheter än
någonsin. Investeringar i bostadsbyggande är
stora och behovet av målare kommer att vara stort
en lång tid framöver. Det ﬁnns också många
möjligheter att utvecklas, både som yrkes-

VI SÖKER

MORGONDAGENS MÅLARE!
Är det du?

människa och person när man väl är inne i
branschen.
En stor styrka med att vara målare är att du
aldrig behöver stå still. Det ﬁnns alltid utvecklingsmöjligheter och nya, spännande områden att
arbeta inom.
Att vara målare är att få möjlighet att alltid lära
sig något nytt. Branschen är mycket omväxlande
och det ﬁnns många karriärvägar. Många väljer att
utbilda sig vidare till projektledare, kalkylator,
kvalitets-, och arbetsmiljösamordnare, yrkeslärare
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eller egenföretagare. När man får en mer arbetsledande roll, eller kanske till och med blir arbetsgivare, ﬁnns Måleribranschens Yrkesnämnd nära
till hands för hjälp och stöd.

malare.nu





VÅGA SYNAS

–BLI MÅLARE

Kunskap

HÅLLBARHET & MÅNGFALD

VISSTE DU?
Att vara målare är ett praktiskt och kreativt yrke.
Du behandlar ytor inom- och utomhus och får
möjlighet att jobba nära andra yrkesgrupper
inom byggbranschen, ibland även arkitekter,
inredare och ingenjörer.

INOM MÅLERIYRKET
Måleribranschen har arbetat länge med mångfald
och jämställdhet och det arbetet har gett resultat.
Idag är 37 % av alla som utbildar sig till målare
kvinnor och utvecklingen går ständigt framåt.
Antalet kvinnor bland målarna växer varje år och idag

Måleriyrket innebär mycket kontakt med

är ﬂer än var fjärde lärling som anställs kvinna. Att

människor och att du får möjlighet att utvecklas,

måleribranschen är modern syns också i vårt hållbar-

arbeta fritt samt ha ansvar. Varje år utbildas ﬂera
hundra målare och efterfrågan på marknaden är
stor.

hetsarbete. Som yrkesgrupp kan vi vårda och öka
livslängden på det som redan ﬁnns, till exempel
fönster och fasader, istället för att kasta, riva och
bygga nytt. Som målare bidrar du till en vackrare,
bättre framtid och vi hoppas att just du
kommer att se att det här är
ett yrke för dig!

Kreativitet

HUR BLIR MAN MÅLARE?
För att bli målare är det enklaste sättet att gå det
treåriga Bygg- och Anläggningsprogrammet på

EN BRANSCH

FÖR FRAMTIDEN
Att arbeta som målare innebär frihet. Frihet att
välja hur din karriär ska se ut, med kunskaper som
är attraktiva på ﬂera håll i världen.
Att arbeta som målare är att bli en del i en lång
och stolt yrkestradition i Sverige. I dag ﬁnns cirka
12 000 målare i Sverige, och bara de närmaste fem

gymnasiet

med

inriktning

måleri.

Måleri-

utbildningen varvar utbildning i skolan med att

Framtid

du får göra praktik ute på måleriföretag. Efter
gymnasieutbildningen kan du söka lärlingsanställning på ett måleriföretag, exempelvis på
det företag du har gjort praktik på. Att arbeta som
lärling innebär att du får vara med och arbeta på
riktigt i ett måleriföretag och får lön under tiden.
Efter lärlingstiden, som brukar pågå i ungefär två
år, avlägger du gesällprov och är färdig målare.

åren kommer vi att behöva anställa 1 000 till. Med

Vuxna som vill bli målare kan utbilda sig till

en måleriutbildning får du en bra start i ett

målare som lärling i ett måleriföretag eller gå en

kreativt yrke.

vuxenutbildning.

Frihet

