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Utomhusmiljö 2014
Arbetsmarknad för Landskapsingenjörer
Utbildningsdag på Essunga
Sveriges Stenindustriförbund

LIRnytt nr 3 2014
Varmt välkommen till Utomhusmiljö 2014!

5-6 november i Stockholm samt LIRs årsmöte
På Utomhusmiljö 2014 får du lyssna till kommuner och experter som
ligger i framkant och har skapat konkreta avtryck i utomhusmiljön
utifrån sina visioner och strategier.
Hur skapas framtidens hållbara städer?
Det är en stor utmaning att skapa städer och miljöer som vi trivs i.
Hur gör vi utomhusmiljön så attraktiv och hållbar som möjligt? Hur
kommer nya bullerregler att påverka stadsplaneringen? Hur skapar
vi tryggare miljöer till samma eller lägre kostnader? Hur får vi in
mer grönt i städerna när vi samtidigt ska bygga nytt och förtäta?
Ska vi satsa på traditionella parker eller biologisk mångfald? På
Utomhusmiljö 2014 får du lyssna till kommuner och experter som
ligger i framkant och har skapat konkreta avtryck i utomhusmiljön
utifrån sina visioner och strategier. Men konferensen handlar inte bara
om gestaltning, den tar även upp både planering, projektering och
drift.
Många praktikfall!
Starka trender inom hållbar stadsutveckling är stråk (som knyter
ihop staden), biologisk mångfald och barns och ungas delaktighet
i samhållsplaneringen. På Utomhusmiljö 2014 får du ta del av
intressanta praktikfall från kommuner som gör satsningar utifrån
dessa drivkrafter. Ta del av innovativa lösningar, där man lyckats
förena ekonomi, funktion och identitetsskapande. Eller hur man
kan samarbeta över förvaltnings- och rollgränser för att utveckla
arbetssätt och tänka nytt. Lyssna till lyckade projekt med exempel
på bra samarbete mellan beställare och konsulter/leverantörer/
utförare. Konferensen ger dig ny kunskap och inspiration oavsett om
du arbetar med planering, projekt eller drift. Ta del av inspirerande
praktikfall från Hamburg, Stockholm, Oslo, Göteborg, Helsingborg,
Uppsala, Norrköping, Sundsvall, Kalmar, Botkyrka, Eskilstuna,
Sundbyberg, Umeå, Örebro län, Uddevalla och Katrineholm.
Utomhusmiljö 2014 är också ett perfekt tillfälle att utöka ditt nätverk
och träffa kollegor inom både offentlig förvaltning och bland privata
aktörer. För program och mer info: www.utomhusmiljo.se
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KALENDARIUM
September
2:a
17:e

Styrelsemöte
Utbildningsdag 		
på Essunga 		
Plantskola

Oktober
7:e

Styrelsemöte

November
5:e
5-6:e

Årsmöte
Utomhusmiljö 2014
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Våra sponsorer

LIRs årsmöte 2014
Den 5 november kommer LIR att ha sitt årsmöte i samband med Utomhusmiljö. Preliminärt så kommer årsmötet att vara på Garnisonen i
Stockholm. Mer information kommer!

Att välja eller väljas! Om att få rätt jobb?

Min erfarenhet genom åren är att det finns en djungel av arbeten, men
det finns bara ett eller några som passar just mig eller dig.
Jag har arbetat som arbetsledare på olika entreprenadföretag och haft
olika positioner, som alla varit mer eller mindre passande för just mig.
Att jag började att arbeta som just arbetsledare var en slump! Sedan
blev det mer och mer så att det bara var där jag har erfarenhet, så det
var de arbeten som jag sedan fick.
Nu är jag mellan två jobb igen! Denna gången har jag riktat in mig
på att söka andra mer Landskapsingenjörs lika jobb, som jag så
gärna skulle vilja ha. Spännande är att nu efter några år inom olika
entreprenadföretag så verkar det som att jag kommer byta bana.
Mina sökta arbeten är främst inom olika kommuner, som parkingenjör,
landskapsingenjör, stadsträdgårdsmästare mm.
Efter ett antal intervjuer så undrar jag nu vad är det egentligen
arbetsgivaren söker efter? Hur är den perfekta kandidaten för
arbetsgivaren? Är det en person med 15 år erfarenhet, samt utbildning
och bra referenser? Ja, kanske!?
Jag har inte något bra svar på vad arbetsgivaren vill ha idag, men
det känns som att man letar mer brett inom den yrkeskategori som vi
Landskapsingenjörer är inom. Under min tid som arbetssökande har
jag varit på flertalet intervjuer, där deras frågor mer rör sig om: Vad kan
din erfarenhet ge oss som arbetsgivare? Hur kan du bidra till att stärka
vår organisation? Jag har i tidigare skede fått mer frågor som: Vilka är
dina starka/ svaga sidor?
Har arbetsmarknaden ändrat sig?
För Landskapsingenjörer ser framtiden ljus ut! Framförallt i
storstadsregioner men även på mindre orter så söker man
Landskapsingenjörer för att stärka sin profil inom grönytor,
stadsbyggnad, förvaltningar mm. Ett uppåtsving tycker jag mig kunna
förutspå! Ni som kommer ut med er examen har stora möjligheter att
få arbeta med grönytefrågor både inom privat som offentlig sektor.
Möjligheter finns, det gäller att ta vara på dem!
Åter till min fråga i början av denna artikel. Att välja eller väljas? Får
man rätt jobb direkt efter examen? Ja i så fall GRATTIS, bra för dig
och ta vara på det! Själv har jag den erfarenheten att det gäller att välja rätt jobb och sedan bli vald till det rätta jobbet. I flera led så finns det
olika möjligheter att komma på rätt köl när det gäller jobbletardjungeln.
Lycka till med dina val bästa Landskapsingenjör!
//Anna

gröna trender
www.liraren.se eller info@liraren.se
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Sveriges Stenindustriförbund

Vi har fått en ny sponsor, Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en branschorganisation för
stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar. Den
gemensamma nämnaren är materialet NATURSTEN. Symbolen ”Natursten” används av STENS:s
medlemmar och garanterar äkthet och kompetens. SveriMOTALA SÖKER
ges Stenindustriförbund ger även ut tidningen Sten.
GRIFTEGÅRDSCHEF
Är du en ambitiös och kompetent ledare
med stort intresse för utemiljö? Då är
Utbildningsdag med Essunga
detta jobbet för dig!
Plantskola
Läs mer på www.liraren.se
Essunga Plantskola inbjuder härmed till utbildningsdag
på plantskolan. Vi tänkte titta närmare på:
1. Beskärning
2. Ogräsförebyggande insatser
3. Smart design av bostadsgårdar
4. Visning av lämpliga sorters perenner, buskar, träd
5. I mån av tid visar vi även runt på plantskolan.
Ni kommer att delas upp i två-fyra grupper, beroende på
deltagarantal. Grupperna cirkulerar under dagen mellan
3-4 stationer. Essunga Plantskola står för utbildningen
samt lunch och fika under dagen.
Dag: Onsdag 17/9
Tid: mellan kl 10-15
Medtag stövlar, regnkläder och sekatör om möjligt.
Hoppas att vi får en trevlig utbildningsdag!
//Anne Heino, ordförande LIR
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