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Den här introduktionen gör det lättare att förstå hur du ska få ut mesta möjliga av dina Harrison rapporter

Din roll, kontakter/gränssnitt, och nuvarande utmaningar

Innan du går igenom dina Harrison-rapporter, reflektera på följande och skriv ner några korta svar:

Din roll:Vilka är dina huvudsakliga ansvarsområden? (Till exempel: Leda andra, formulera strategier, innovera,
implementera, sälja).

Dina kontakter/gränssnitt:Vilka typer av kontakter har du med andra? (Till exempel: idégenerering, att hålla andra
ansvariga, påverka idéer, fatta gemensamma beslut, skapa klarhet runt mål och prioriteringar, svara på andras
behov).

Nuvarande utmaningar:Vilka av dina ansvarsområden fungerar bra? Vilka aspekter av ditt jobb tycker du är mest
utmanande? Vad vill du bli bättre på?

Ovanstående ämnen ger ett sammanhang för att bättre förstå dina rapporter

Vad Harrison mäter

Harrison mäter beteende tendenser, intressen och preferenser. Vi sätter inte människor i fack med etiketter så som
generella personlighetstester ofta gör. Syftet är att hjälpa dig navigera i din karriärutveckling genom att identifiera
dina styrkor, bästa roller och potentiella "urspårare".

Enjoyment Performance teorin - Den första av två Harrison teorier

När vi tycker om en uppgift eller ett beteende tenderar vi att göra det oftare och bli
bättre på det.

Det här skapar positiv återkoppling eller en känsla av tillfredsställelse vilket i sin tur
förstärker vår upplevelse och vår tendens. Cykeln repeteras.

När vi inte tycker om en uppgift eller ett beteende tenderar vi att undvika det och vi blir
då inte bättre på det.

Det här leder till negativ återkoppling eller en känsla av otillfredsställelse som förstärker
vårt ogillande och vårt undvikande. Cykeln repeteras.

Fokus på Egenskapsdefinitioner

Egenskaper som finns i rapporterna har alltid en definitionstext. Fokusera på definitionen för att undvika
feltolkning. Det som mäts är definitionen inte själva Egenskapsordet. Till exempel är definitionen för egenskapen
Bestämd "tendensen att lägga fram personliga önskemål och behov". Det betyder t ex inte att man är påstridig eller
aggressiv.
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Harrisons mätskala

Egenskaper mäts på en skala från 2 till 10 där din starkaste preferens och tendens är 10 och din svagaste preferens
och tendens motsvarar 2. Ett värde på 6 är mittpunkten där du varken gillar eller ogillar faktorn i fråga. Intensiteten
i preferens/tendens börjar vid 5 och accelererar i båda riktningarna. Ett värde över 9 indikerar en extremt stark
preferens/tendens att göra och ett värde under 3 indikerar en extremt stark preferens att inte göra.

Stark prerens att inte göra Neutral Stark tendens att göra

Reliabilitet

Varje frågeformulärsresultat har ett reliabilitetsvärde som visas i den övre vänstra delen av första sidan för varje
rapport. Åttio procent eller mer indikerar att dina svar var sanningsenliga, medvetna och att du var koncentrerad på
uppgiften.

Markerade egenskaper relaterade till ditt Jobb

På en del rapporter är vissa faktorer färgmarkerade. Detta indikerar att ett visst Jobb valts innan rapporten
kördes ut. Om markeringen är grön, dvs ett högt värde (ju högre desto bättre) kommer faktorn sannolikt bidra till
arbetstillfredsställelse och framgång i just det jobbet. Om markeringen är blå, dvs brist på egenskapen (ett värde
lägre än 5) kan faktorn hindra arbetstillfredsställelse och framgång i just det jobbet.

Harrison Paradox teori - Den andra av två teorier

En paradox är två företeelser som kan förefalla motstridiga men där båda de facto är sanna. Till exempel uttrycket,
"less is more" som kan förefall motstridigt men där de flesta säkert någon gång upplevt att färre ord ibland kan
kommunicera mer effektivt.

Den här rapporten fokuserar på 12 par av paradoxala egenskaper som kan framstå som varandras motsatser men
som i själva verket är kompletterande och synergistiska. Du kommer att ha en genuin styrka om du är stark i båda
egenskaperna i en paradox. Exempelvis så ökar sannolikheten att kommunicera effektivt om man har höga värden
i båda Uppriktig och Diplomatisk. Å andra sidan, om bara den ena egenskapen i ett paradox-par är stark så kan
den till synes starka egenskapen bli en så kallad "urspårare" med oavsiktliga konsekvenser. Så kan till exempel ett
högt värde på Uppriktig och lågt på Diplomatisk skapa en framfusighet som kan hindra personen att kommunicera
effektivt.

För mer information om Harrison Paradox teorin, se Paradox rapporten.
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ORGANISATION
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Välkommen till Karriärmöjligheter

Ditt karriärval är ett av de viktigaste besluten du kommer att göra i ditt liv.
Rapporten Karriärmöjligheter är ett värdefullt verktyg för att starta, förändra och
utveckla din karriär. Det mäter 175 egenskaper, inklusive dina arbetspreferenser,
motivationer, önskad arbetsmiljö, intressen och interpersonella preferenser.
Systemet jämför dina preferenser med kraven för 683 karriärmöjligheter för att
bestämma de karriärer som du mest sannolikt kommer att föredra. Observera att
detta är en bedömning av lämplighet (hur sannolikt du ska ha en särskild karriär).
Det är inte en bedömning av din utbildning, erfarenhet eller förmåga att utföra
specifika uppgifter. Du kommer att behöva överväga dessa faktorer separat.

Instruktioner
Rapporten Karriärmöjligheter är utformad för att ge dig mer information så att
du kan fatta mer genomtäänkta beslut om din framtid. Använd informationen
nedan för att hjälpa dig att värdera dina omedelbara tankar och undersöka
karriäralternativ som du kanske inte tidigare har övervägt.
Din karriär är listad i enlighet med din karriärnöjdhet eller lämplighet.
Karriärnöjdhetspoängen ligger till höger om varje karriär uttryckt i
procentandelar. Högsta möjliga poäng är 100%. En poäng på 80 eller mer
indikerar att denna karriär är en bra match för dina preferenser och att det är
värt att undersöka ytterligare. Men besluta inte på en karriär bara för att den
har en hög poäng. Du måste också se över arbetsbeskrivningar, utbildningskrav,
framtidsutsikter för anställning och andra relevanta uppgifter för att se om det
uppfyller dina krav.
Det är en bra idé att lista de karriärer som du vill lära dig mer om. Du kan sedan
generera en rapport Analys för karriär/framgång för att titta på de specifika
uppgifter och egenskaper som krävs för den karriären för att få en djupare
förståelse för vad du vill och inte kommer att tycka om.

Framgång & Välbefinnande
Vår forskning har visat att personer som gillar minst 75% av huvuduppgifterna
i jobbet har tre gånger större möjlighet att lyckas med det jobbet. Enjoyment
Performance Theory säger helt enkelt att ju mer vi tycker om en uppgift desto
mer utför vi den och därmed blir vi bättre vi på den. När du tänker på ditt
karriärval på det här sättet inser du att tilfredsställelsen av din karriär inte bara är
viktig för ditt välbefinnande den är mycket viktigt för din framgång.

Karriärpoäng
De poäng som är relaterade till varje karriär är avsedda att leda dig i rätt riktning
när du utforskar dina karriärval. En hög poäng betyder inte att du ska välja den
karriären. Snarere betyder det att du förmodligen skulle gilla de flesta av de
uppgifter, ämnen och interaktioner som är vanligtvis relaterade till den karriären.
Det kan emellertid finnas specifika jobb inom en karriär som är något annorlunda
och i vissa fall kan du hitta ett jobb som du gillar inom en karriär som är låg, eller
du kanske inte föredrar ett visst jobb inom en karriär där du får höga poäng.
Men genom att förstå dina preferenser relaterade till en karriär, har du bättre
möjligheter att ställa rätt frågor relaterade till ett visst jobb.



Karriärmöjligheter
Rapport för Andrew Jones

Copyright © 1991-2020 Harrison Assessments Int'l Limited Avslutade: 2019-04-19 | Sida 4 av 15

Nästa steg
Din lämplighet för en viss karriär är en bra utgångspunkt för att utforska din
karriär, men du måste också överväga andra faktorer som utbildningskrav,
sannolikhet att få jobbet, karriärutvecklingsmöjligheter och lönenivåer.
Få så mycket information om dina listade karriärer som möjligt. Du kan tala med
en karriärrådgivare eller skolvägledare förutom att titta på karriären och läsa
om den på internet. Om du känner någon som arbetar i den karriären, ring dem
och fråga om de inte skulle ha något emot att diskutera det med dig. De flesta
kommer att med glädje att hjälpa dig. Du kan också komma i kontakt med en
närstående yrkesorganisation eller ringa arbetsgivare som har annonserat jobb
för den här karriären.
Kom ihåg att det är du själv som verkligen vet vad du vill. Karriärnavigatören kan
ge värdefull insikt och information, men som alltid är det slutliga beslutet ditt.
Lycka till!

Ytterligare information
För vidare information rekommenderar vi dig att söka via internet,
Arbetsförmedlingen eller privata aktörer.
Friskrivningsklausul: Denna rapport är baserad på mer än 20 års forskning och
tillämpad användning i mer än 60 länder. Även om de algoritmer som härledde
informationen visat sig vara korrekta, är varje uttalande inte nödvändigtvis
korrekt. Harrison Assessments Int'l, och dess associerade företag tar INTE något
ansvar av något slag inklusive försumlighet i samband med noggrannheten eller
användningen av denna information.
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Karriärer som har en mycket hög procentuell grad av glädje och lämplighet

Yrkesnamn Nivå på karriärnöjdhet

Social service i hemmet, arbetare: Bistå med att ge kunden service inom en mängd olika områden,
till exempel psykologi, rehabilitering eller socialt arbete, inklusive stöd till familjer.Kan hjälpa kunderna
att identifiera och få tillgång till sociala förmåner och samhällstjänster.Kan hjälpa socialarbetare med
att utveckla, organisera och genomföra program för att förebygga och lösa problem som är relevanta
för missbruk, mänskliga relationer, rehabilitering eller vård av anhöriga.Föra register eller förbereda
rapporter för ägare eller ledning angående besök hos klienter.

97.1%

Karriärrådgivare: Råda ungdomar för att hjälpa dem att utveckla sina pedagogiska och yrkesmässiga
mål, samt hjälpa dem att förstå och övervinna personliga och sociala problem. Samla in och utvärdera
information om ungdomars förmågor, intressen och personliga egenskaper, med hjälp av register, tester
och intervjuer. Sammanställa och studera yrkesmässig, utbildningsmässig och ekonomisk information för
att hjälpa ungdomar att genomföra yrkesutbildning och nå mål.

95.0%

Klinisk psykolog: Identifiera psykologiska, känslomässiga eller beteendemässiga problem och
diagnostisera sjukdomar med hjälp av information från intervjuer, tester, protokoll och
referensmaterial.Utveckla och genomföra individuella behandlingsplaner, ange typ, frekvens, intensitet
och varaktighet av behandlingen.Interagera med klienterna för att hjälpa dem att få insikt, definiera
mål och planera åtgärder för att uppnå effektiv personlig, social, utbildningsmässig och yrkesmässig
utveckling och anpassning.Skriva rapporter om klienter och upprätthålla nödvändigt pappersarbete.

91.5%

Karriärer som har en hög procentuell grad av glädje och lämplighet

Yrkesnamn Nivå på karriärnöjdhet

Säljare av husdjur: Sälja djur till allmänheten i en djuraffär. Beräkna försäljningspris på varor och
förbereda kvitto eller köpeavtal. Hälsa kunder välkomna och diskutera kundens behov.

89.7%

Socialarbetare: Råda och stödja individer och familjer med problem som rör enskilda personer och
familjers anpassningar, ekonomi, sysselsättning, mat, kläder, bostäder eller andra mänskliga behov
och förutsättningar.Intervjua individer för att bedöma sociala och känslomässiga förmågor, fysiska
och psykiska funktionshinder och finansiella behov.Leda gruppsessioner för att ge stöd inom områden
som sorg, stress eller kemiskt beroende. Tjäna som kontaktperson mellan student, hem, skola,
familjerådgivning, barnpsyk, domstolar, läkare och präster. Föra register och förbereder rapporter.

88.7%

Rådgivande psykolog: Analysera data som intervjuanteckningar, provresultat och referenser
för att identifiera symptom och för att diagnostisera vilken typ av problem klienten har.Ge
rådgivning enskilt eller i grupp för att hjälpa människor att uppnå en effektivare personlig,
social, utbildningsmässig och yrkesmässig utveckling och anpassning.Utvärdera resultaten från
rådgivningsmetoderna för att bestämma tillförlitligheten och giltigheten av behandlingarna.Utveckla
terapeutiska och behandlingsplaner utifrån klienternas intressen, förutsättningar och behov.

88.5%

Face-to-Face kundtjänst specialist (fokus på vänlighet): Möta kunder ansikte-mot-ansikte. Skapa
vänliga och positiva samspel med kunden. Ingen försäljning förväntas. Hög effektivitetsnivå krävs inte.

88.4%

Säljare med fokus på avslut: Initiera kontakt med kunder och interagera med kunder för att upptäcka
kunders behov. Övertyga kunder att köpa något som passar deras behov.

86.6%
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Karriärer som har en hög procentuell grad av glädje och lämplighet

Yrkesnamn Nivå på karriärnöjdhet

Yrkesinriktad rehabiliteringsspecialist: Utarbeta förslag till rehabiliteringsprogram för att tillhandahålla
de tjänster som behövs, använder kunskap om källor för finansiering och statliga föreskrifter. Rådgöra
med lokala grupper och personal från rehabiliteringsmyndigheter för att identifiera behov av nya eller
ändrade yrkesinriktade rehabiliteringsprogram. Samla in och analysera data för att definiera och lösa
rehabiliteringsproblem, använder kunskap om yrkesinriktad rehabilitering i teori och praktik. Övervakar
programmets verksamhet och rekommenderar ytterligare åtgärder för att säkerställa att programmet
möter definierade behov. Planera och tillhandahålla utbildning för yrkesinriktad rehabiliteringspersonal.

86.2%

Direktör för religiös verksamhet: Planera, styra, eller samordna program för att främja den religiösa
utbildninger eller verksamheten av en troende group. Ge rådgivning och vägledning i förhållande till
äktenskap, hälsa, ekonomisk och religiösa problem. Identifiera och rekrytera potentiella volontärer. Träna
och övervaka personal för religiös utbildning.

86.1%

Djurvårdare: Ge djur mat och vatten enligt scheman och utfodringsinstruktioner, inklusive administration
av läkemedel. Undersöka och observera djur för att upptäcka tecken på sjukdom eller skada, ge
behandling till sjuka eller skadade djur. Tvätta tvätt och rengöra anläggningen, organisera, underhålla och
desinficera djurens burar.Interagera med djurens ägare, ta emot instruktioner och svara på frågor.

85.4%

Säljare av elektronik (fackhandel): Sälja elektroniska produkter som mobiltelefoner eller tablets
(andra än datorer). Rekommendera utrustning för att möta kundernas krav, med tanke på säljbara
egenskaper, såsom flexibilitet, kostnad, kapacitet och driftsekonomi. I vissa fall, ge begränsad utbildning
i användningen av utrustningen.

84.6%

Fritidspedagog: Arbeta med ungdomar för att uppmuntra deras tillväxt och utveckling.Välja lämpligt
innehåll eller klasser för utbildningsprogram. Genomföra programplaner. Samarbeta med andra för att
utveckla metoder att uppmuntra till programdeltagande.

83.9%

Äktenskapsrådgivare: Ställa frågor som hjälper kunderna att identifiera sina känslor och förstå deras
beteenden och interaktioner.Ge klienter råd vad gäller bekymmer, som otillfredsställande relationer,
skilsmässa och separationer och konsekvenser för barn i relationen.Uppmuntra par att utveckla och
använda kunskaper och strategier för att konfrontera sina problem på ett konstruktivt sätt.Upprätthålla
mappar för ärenden som innehåller aktiviteter, anteckningar om framsteg, utvärderingar och
rekommendationer.

83.5%

Kameraoperatör - TV, video eller film: Sköta TV, video eller filmkameror för att spela in scener för tv-
sändningar, reklam eller film. Komponera och planera varje tagning med uppmärksamhet på ljus, objektiv,
filter och kamerainställningar för att uppnå specifika effekter. Redigera video för sändning. Rådgöra med
regissörer och andra för att bestämma filmsekvenser och önskade effekter.

83.4%

Säljare med prospekterings- och avslutsfokus: Hitta nya kunder genom att ringa, nätverka eller
andra sätt. Initiera kontakt med kundämnen och försöka väcka deras intresse för aktuell produkt/tjänst.
Övertyga kunder att köpa.

83.2%

Bartender: Blanda och servera drinkar till kunder, antingen direkt eller genom kypare. Ta emot
pengar för serverade drinkar och balansera kassan. Rengöra glas, redskap och barutrustning, bardiskar,
arbetsplatsen och borden. Fylla på baren med öl, vin, sprit och tillhörande varor.

82.4%

Djurtränare: Utvärdera djur för att bestämma deras temperament, förmåga eller fallenhet för
träning.Genomföra träningsprogram för att utveckla och underhålla önskade beteenden för djur för
tävling, underhållning, lydnad, säkerhet, ridning och relaterade områden.Träna djur med kunskap om
rasens egenskaper, träningsmetoder och belöningar, normer för prestanda och egenheter hos varje
djur.Ge djurägare råd vad gäller köp av specifika djur.

82.1%
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Karriärer som har en hög procentuell grad av glädje och lämplighet

Yrkesnamn Nivå på karriärnöjdhet

Säljare med fokus på kundvård: Ta emot och hälsa på kunder samt besvara frågor från kund på ett vänligt
sätt med ett minimum av påverkan.

82.0%

Producent: Planera och samordna olika aspekter av radio-, TV-, scen- eller filmproduktion, till exempel
välja manus, samordna skrivandet, styra och redigera och ordna finansiering. Hålla möten med
personal för att diskutera produktionens framsteg och för att säkerställa att produktionens mål nås.
Välja och anställa skådespelare och annan personal och medla i personalkonflikter. Upprätta policys,
produktionsplaner och driftsbudget för produktionen. Granska film, inspelningar eller repetitioner, för att
säkerställa överensstämmelse med produktions- och sändningsstandards.

81.9%

Call Center specialist (fokus på vänlighet): Svara mot kundernas behov på ett call center. Skapa vänliga
och positiva samspel med kunden. Ingen försäljing förväntas.

81.4%

Face-to-Face kundtjänst specialist (viss försäljning): Interagera med kunder ansikte-mot-ansikte. Viss
försäljning förväntas. Hög effektivitetsnivå krävs inte. Skapa vänliga och positiva samspel med kunden.

81.0%

Direktör, TV och film: Tolka manus, genomföra repetitioner och leda aktiviteter för skådespelare och
teknisk personal för scen, film, TV- eller radioprogram. Övervaka och samordna arbetet för personal
som jobbar med kameror, ljussättning, design och ljud. Plan detaljer som inramning, sammansättning,
kamerarörelser, ljud och skådespelares rörelsemönster för varje tagning eller scen. Överlägga med
tekniska direktörer, chefer, personal och författare, för att diskutera detaljerna i produktionen, t.ex.
fotografi, manus, musik och kostymer.

80.5%

Audiovisuell tekniker: Ställa upp eller ställa upp och hantera ljud, video och tillhörande elektronisk
utrustning för konserter, sportevenemang, möten och och konferenser. Installera, justera och använda
elektronisk utrustning för att spela in, redigera och sända radio- och TV-program, filmer eller
videokonferenser. Diagnostisera och lösa problem med mediasystemen. Utföra mindre reparationer och
löpande rengöring av ljud och video utrustning.

80.5%

Karriärer som har en skälig procentuell grad av glädje och lämplighet

Yrkesnamn Nivå på karriärnöjdhet

Ljudtekniker: Installera, underhålla och reparera ljudsystem, TV-system och tillhörande utrustning. Testa
och reparera utrustning, med handverktyg, lödkolv och elektronisk testutrustning. Testa installationen för
att verifiera funktion, genom att lyssna på ljud och testa output. Köra servicebil.

79.5%

Socialarbetare - medicinsk psykiatri: Råda klienter och patienter, individuellt och i gruppsessioner,
för att hjälpa till att övervinna beroenden, anpassning till livet och göra ändringar.Intervjua klienter, gå
igenom historik och samråda med andra yrkesgrupper för att utvärdera klientens eller patientens mentala
eller fysiska kondition. Formulera eller samordna program för behandling, vård och rehabilitering av klient
eller patient, baserat på erfarenhet och kunskap om socialt arbete. Övervaka, utvärdera och registrera
klientens framsteg, enligt mätbara mål som beskrivs i behandlings- och vårdplan.

78.8%

Vaktmästare, lobby: Assistera besökare vid föreställningar, till exempel sportevenemang, bio eller
teaterföreställningar och samla in entrébiljetter från besökare. Assistera besökare för att hitta sina
sittplatser, söka efter försvunna föremål och visa var service finns som t ex toaletter. Se på biljetten för
att verifiera äktheten, med hjälp av kriterier som färg och utfärdandedatum kontrollera legitimation från
besökare som vill ha tillgång till press-utrymmen och tillåta endast behöriga personer att komma in.

78.2%
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Karriärer som har en skälig procentuell grad av glädje och lämplighet

Yrkesnamn Nivå på karriärnöjdhet

Industri-, organisationspsykolog: Utveckla personalpolitik, instrument och program för urval, utbildning
och utveckling, samt utvärdering av anställda.Genomföra organisationsanalys och program för
organisationsutveckling.Genomföra forskningsstudier på ledarskap, handledning, moral, motivation och
arbetstagarnas produktivitet.Utveckla intervjuteknik, skattningsskalor och psykologiska tester för att
bedöma färdigheter, förmågor och intressen som hjälpmedel vid urval och befordran.Ge råd till ledningen
i strategiska förändringar av personal-, lednings- och marknadsföringspolicys och praxis för att förbättra
den organisatoriska effektiviteten.

77.3%

Receptionist: Ta emot och välkomna besökare, patienter eller kunder. Svara i telefon. Denna roll innebär
begränsat administrativt ansvar.

75.8%

Ljustekniker: Ställa in och sköta belysningsutrustning för TV och film, ha kontakt med regissören och/
eller annan personal för försöka att tolka deras kreativa vision i belysningens design. Upprätta krav för
belysningen och samordna utrustningen. Montera all belysning och filterutrustning som krävs, säkerställa
att all belysningsutrustning är i funktionsdugligt skick och organisera alla nödvändiga byggnadsställningar
och kranar. Programmera och sköta belysningskonsoller.

75.8%

Registerhandläggare: Förse kunder med nummerupplysning etc. genom att söka i alfabetisk, geografiska
eller andra register.

75.0%

Datorsupport specialist: Ge tekniskt stöd till datoranvändare. Svara på förfrågningar från användare
om datorprogram eller hårdvara för att lösa problems. Läsa tekniska manualer, samråda med användare
eller utföra datordiagnostik för att undersöka och lösa problem, eller för att ge tekniskt stöd och
support. Installera och utföra mindre reparationer av hårdvara, mjukvara eller kringutrustning enligt
specifikationer. Förbereda utvärderingar av mjukvara eller hårdvara, och rekommendera förbättringar
eller upgraderingar.

74.9%

Hotellreception, kontorist: Hälsa välkommen, registrera och anvisa rum till gäster på hotell, lämna ut
rumsnyckel. Registrera avgifter, som t ex de för mat, sprit eller telefonsamtal. Sammanställa räkningar,
samla in betalningar och göra förändringar för gäster. Utför bokföringsaktiviteter. Kontakta housekeeping
eller underhållspersonal när gästerna har rapporterat problem.

74.8%

Präst: Genomföra religiös ceremonier och utföra andra andliga funktioner i samband med tro
och utövande av religiös tro eller samfund.Ge andlig och moralisk vägledning och stöd till
medlemmarna.Förbered och leverera predikningar eller andra samtal.Besöka folk hemma, på sjukhus
eller i fängelser för att ge dem tröst och stöd.

74.7%

Ljud/visuell tekniker: Skapa specialeffekter, animeringar eller andra visuella bilder med film,
video, datorer eller andra elektroniska verktyg och medier för användning i produkter eller
kreationer, som dataspel, filmer, musikvideor och reklam. Skapa tvådimensionella och tredimensionella
bilder som föreställer objekt i rörelse eller illustrerar en process, med hjälp av datoranimering.
Utveckla genomgångar, broschyrer, multimedia presentationer, webbsidor, reklamprodukter, tekniska
illustrationer och dator konstverk, för användning i produkter, tekniska manualer, litteratur, nyhetsbrev
och bildspel.

74.4%

Film, klippare: Organisera och klippa ihop råmaterialet till en kontinuerlig helhet. Trimma filmsegment till
angivna längder, och återmontera segment i sekvenser som presenterar berättelser med maximal effekt.
Med redigeringsutrustning, redigera filmer och videoband, infoga musik, dialog och ljudeffekter. Verifiera
tidkoder på material; mark ramar för början eller slut.

74.4%
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Elektronikteknik, tekniker: Testa eller ändra operativa eller utvecklande elektroniska maskiner eller
elektronisk styrutrustning i industrianläggningar eller laboratorier. Ställa in och sköta testutrustning
för att utvärdera prestanda under simulerade driftsförhållanden, och registrera resultat. Montera eller
ändra elektroniska system och prototyper. Bygga, kalibrera, underhålla, felsöka och reparera elektroniska
instrument eller testutrustning.

73.1%

Mönsterkort, inkoppling, tekniker: Kartlägga PCB (Printed Circuit Board) kretsar. Skisa på
kopplingsschema för PCB. Kontrollera för elektromagnetiska störningar. Planera för testning av PCB. Lös
kretsproblem.

72.8%

Elektronisk ritare: Rita kopplingsscheman, diagram för kretskortsmontage, scheman och ritningslayout
som används för tillverkning, installation och reparation av elektronisk utrustning.Rådgöra med
ingenjörer för att diskutera och tolka designkoncept och bestämma kraven på detaljerade
arbetsritningar.Skissa på detaljer och monteringsritningar av design-komponenter.Undersöka
elektroniska scheman och verifikationer för att utveckla, beräkna och verifiera specifikationerna för
utarbetandet av data.

72.7%

Servitör eller servitris: Presentera menyn för gäster, föreslå val av mat eller dryck och svara på frågor. Ta
emot beställningar på mat eller dryck, ge köket beställningen, manuellt eller med hjälp av dator. Servera
måltider eller drycker till gäster och ha koll på gästerna för att svara på ytterligare beställningar. Presentera
notan på begäran.

72.4%

Call Center kundtjänst (viss försäljning): Svara mot kundernas behov på ett call center. Sälja ytterligare
produkter eller tjänster. Skapa vänliga och positiva samspel med kunden.

72.0%

Karriärer som har en måttlig procentuell grad av glädje och lämplighet

Yrkesnamn Nivå på karriärnöjdhet

Public relations specialist (media fokus): Bedriver PR genom medier som TV eller radio. Svara på
begäran om information från media eller utse en lämplig talesman eller informationskälla. Studera
mål, PR politik eller behov hos organisationer för att utveckla PR-strategier som kommer att påverka
den allmänna opinionen eller främja idéer, produkter eller tjänster. Planering eller utveckling eller
kommunikation av informationsprogram för att upprätthålla gynnsamma offentliga eller aktieägares
uppfattning om en organisations prestationer eller agenda. Etablera eller bibehålla samarbetsrelationer
med företrädare för samhället, konsumenter, anställda eller allmänna intressegrupper. Förbereda eller
redigera organisatoriska publikationer för interna och externa målgrupper, bland annat nyhetsbrev för
anställda och aktieägarrapporter.

69.9%

Utvecklingspsykolog: Identifiera psykologiska, känslomässiga eller beteendemässiga frågor som rör
barn och ungdomar, och diagnostisera sjukdomar med information från intervjuer, tester, protokoll och
referensmaterial.Utveckla och genomföra individuella behandlingsplaner, ange typ, frekvens, intensitet
och varaktigheten av terapin.Använda en rad olika behandlingsmetoder, som t ex psykoterapi, hypnos,
beteendeterapi, stressreduceringsterapi, psykodrama och lekterapi.Interagera med klienterna för att
hjälpa dem att få insikt, definiera mål och planera åtgärder för att uppnå effektiv personlig, social,
utbildningsmässig och yrkesmässig utveckling och anpassning.

69.1%

Coachning eller rådgivning av medarbetare: Coacha anställda att för att öka prestationen. Hjälpa
anställda med personliga problem. Interagera med chefer för att hjälpa dem att coacha mer effektivt.

69.1%
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Musiker: Spela ett eller flera musikinstrument som solist, för ackompanjemang eller som medlem i en
orkester, band eller annan musikalisk grupp. Öva på musikinstrument inför föreställningar. Uppträda inför
levande publik och främja musik genom att delta i intervjuer och andra aktiviteter. Provspela för orkestrar,
band eller andra musikgrupper.

69.1%

Förberedande kock: Ersätta eller bistå andra kockar i nödsituationer eller vid hög belastning. Inspektera
och rengöra ett kök, som utrustning och arbetsytor eller serveringsområden, för att garantera säker och
sanitär livsmedelshantering. Se till att mat lagras och tillagas vid rätt temperatur genom att reglera
temperaturen i ugnar, stekhällar och grillar. Portionera, ordna och garnera mat och leverera mat till
servitörer.

68.7%

Kock: Följa matsedlar för att laga enligt anvisningarna. Instruera andra medarbetare att hjälpa till för
att förbereda och servera mat. Inspektera och rengöra ett kök, som utrustning och arbetsytor eller
serveringsområden för att säkerställa säker och sanitär livsmedelshantering. Se till att mat lagras och
tillagas vid rätt temperatur genom att reglera temperaturen i ugnar, stekytor och grillar. Portionera, ordna
och garnera mat och leverera mat till servitörer.

68.7%

Marknadsundersökningar intervjuare: Intervjua personer ansikte mot ansikte eller per telefon, eller
undersökningar uppförda per post, efter efter ett givet frågeformulär. Förklara syftet med intervjun
och inhämta samtycke att utföra intervjun, klargöra missförstånd i syfte att få mer exakt information.
Registrera svar och klassificera, enligt instruktioner. Kan analysera de data som erhållits eller skriva
rapporter, som skildrar både kvantitativ och kvalitativ information.

68.5%

Universitetsadministratör: Planera, administrera och kontrollera budgetar, ha koll på bokföring
och producera finansiella rapporter på eftergymnasiala institutioner, som högskolor eller universitet.
Fastställa operativa riktlinjer och rutiner och göra nödvändiga ändringar. Formulera strategiska planer.
Delta i studentrekrytering, urval och antagningar. Råda och disciplinera studenter . Rekrytera, träna och
avskeda avdelningens personnel.

68.2%

Klinisk informatik specialist: En Klinisk Informatik specialist stöttar läkare, laboratoriepersonal,
hälsovårdspersonal och övriga närliggande personalkategorier med löpande information, problemlösning
och genom att identifiera möjligheter till förbättringar vad gäller system för klinisk information.
Positionen/rollen handlar om att utveckla nuvarande och framtida systemfunktionalitet genom att
designa, bygga och testa kliniska informationssystem. Rollen handlar också om att stötta sjukhus(et)
genom utveckling av kundorienterade, kostnadseffektiva och integrerade hälso informations system.

68.1%

Datormontör och testare: Montera eller modifiera datorutrustning. Läsa och tolka schematiska
ritningar, diagram, specifikationer, arbetsorder eller rapporter för att fastställa materialkrav eller
monteringsinstruktioner. Förklara monteringsförfaranden eller tekniker för att andra. Positionera eller
justera arbetsstycken eller elektriska delar för att underlätta kabeldragning eller montering. Justera,
reparera eller ersätta elektriska eller elektroniska komponenter för att korrigera brister och säkerställa
överensstämmelse med specifikationer. Packa färdiga enheter för transport.

68.0%

Veterinärassistent: Assistera veterinär i olika för djur hälso- och sjukvårdsuppgifter, inklusive injektioner,
venpunktioner och sårförband. Förbereda undersöknings- eller behandlingsrum, förbereda patienten,
mediciner, utrustning och hålla eller begränsa djur under undersökningen. Assistera veterinär vid
kirurgiska ingrepp, ge instrument och material i enlighet med muntliga instruktioner. Genomföra
rutinmässiga laboratorietester och ge vård och mat till försöksdjur.

67.8%

Socialpsykolog: Undersöka psykologiska aspekter av mänskliga inbördes relationer för att få förståelse
för individens och gruppens tankar, känslor och beteende. Bedriva forskning för att analysera attityd,
motivation, åsikt och gruppbeteende, med beteendeobservationer, experiment eller teknik undersökning.
Utveckla tekniker, som skattningsskalor och urvalsmetoder, för att samla in och mäta beteendedata.
Förbereda rapporter som dokumenterar forskningsmetoder och resultat.

67.7%
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Förhandlare och skiljeman: Underlätta förhandlingar och konfliktlösning genom dialog.Överlägga
med de stridande parterna för att klargöra frågor och utveckla en förståelse för deras respektive
behov och intressen.Analysera bevis och tillämpa relevanta lagar. Bestämma förekomst och mängd av
ansvar.Förbereda skriftliga yttranden eller beslut som avser fall.

67.4%

Radio-kommunikationsutrustning, tekniker: Ställ in, övervaka basstation. Stödja
telekommunikationsuppgifter. Underhålla utrustningen på basstationen. Hantera uppgifter om
telekommunikationsforskning och erfarenhet från utveckling.

67.1%

Elektronisk-mekanisk, tekniker: Sköta, testa, underhålla eller kalibrera obemannad, automatiserad
servo-mekanisk eller elektromekanisk utrustning som t ex robotar. Läsa ritningar, scheman, diagram eller
tekniska order att fastställa metoder och sekvenser vid montering. Installera elektriska eller elektroniska
delar och hårdvara i hus eller andra byggnader. Testa prestanda för elektromekaniska monteringar.

67.1%

Psykiatrisk tekniker: Ge omvårdnad till psykiskt sjuka, känslomässigt störda eller psykiskt
utvecklingsstörda patienter. Delta i rehabilitering och behandlingsprogram och hjälpa till med
personlig hygien.Administrera orala läkemedel och hypodermiska injektioner, efter läkares recept och
sjukhusrutiner. Övervaka patientens fysiska och emotionella välbefinnande och rapportera till medicinsk
personal. Ta och registrera patientens allmänna fysiska tillstånd, såsom puls, temperatur och andning,
för att få daglig information. Leda föreskrivna sessioner med individuell- eller gruppterapi som en del av
terapin.

67.1%

Säljare av datorer (fackhandel): Sälja datorer i en fackhandelsmiljö. Rekommendera utrustning för
att möta kundernas krav med tanke på säljbara egenskaper, såsom flexibilitet, kostnad, kapacitet och
driftsekonomi. I vissa fall, ge minimal utbildning i användningen av utrustningen.

66.9%

Kökshjälp: Utföra olika arbetsuppgifter för att förbereda mat, annat än matlagning. Rengöra och
desinficera arbetsytor, utrustning, redskap, fat, eller bestick. Tvätta, skala och skära olika livsmedel,
som t ex frukt och grönsaker, för att förbereda för matlagning eller servering. Förbereda en mängd olika
livsmedel, som t ex kött, grönsaker, desserter, enligt kundernas beställningar.

66.8%

Flygledare: Utfärda tillstånd eller instruktioner för landning och start, övervaka eller styra flödet av
flygplan. Informera piloter om närliggande plan eller potentiellt farliga förhållanden. Ge ändringar i
flygbanan eller vägledning till flygfält för nödlandning för piloter som råkar ut för dåligt väder eller i
nödsituationer. Varna räddningstjänsten på flygplatsen i akuta fall eller när flygplanen har problem.
Föra över kontrollen över avgående flyg till center för trafikkontroll och acceptera kontroll över
ankommande plan. Dirigera marktrafik, inklusive att taxning av flygplan, underhålls- eller bagagefordon
eller flygplatsarbetare. Interagera med myndigheter och personal när det gäller säkerhetsfrågor.

66.7%

Avtekniker: Sköta och underhålla radiosändare för att sända radio-och TV-program. Övervaka
kontrollpanelen och signalkvaliteten och göra justeringar som behövs för att upprätthålla kvaliteten
på utsändningen. Testa dåligt fungerande komponenter för att diagnostisera problem med hjälp av
testutrustning t.ex. oscilloskop, voltmetrar och amperemätare Samtala med studiopersonal för att
fastställa orsaken till fel på utrustningen och för att lösa problemet.

65.9%

Posttjänsteman: Ta emot betalning för frimärken, frankerade kuvert, avgifter och postväxlar. Väg och
beräkna portokostnader för brev och paket baserat på typ, vikt och destination. Sortera post efter grupper
och destination för hand eller genom att elektronisk sortering eller scanning enhet. Ta emot, registrera och
hänvisa till undersökningar vad gäller klagomål om stölder, leveransproblem, förlorad eller skadad post.

65.1%

Marknadsföring specialist (fokus på varumärke): Analysera en produkt eller ett företag och fastställa
den optimala presentationen för att bygga varumärket. Skapa begrepp som bygger varumärket för
produkten eller företaget på ett sätt som är attraktivt.

64.6%
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Intendent - museum: Administrera samlingar av historiska, sociologiska och arkeologiska artefakter
och objekt. Planera och organisera inköp, lagring och utställning av samlingar. Förhandla och godkänna
köp, försäljning, utbyte eller lån av samlingar. Skriv och gå igenom bidragsförslag, tidskriftsartiklar,
institutionella rapporter och material för publicering. Utveckla och underhålla system för registrering,
katalogisering och grundläggande system bokföring.

64.3%

Insamling, icke vinstdrivande: Samla in pengar eller på annat sätt begära in och samla donationer av
pengar eller andra gåvor för en organisation. Delta i samhällsevenemang, möten eller konferenser för att
främja organisationens mål, eller be om donationer eller sponsorskap. Kontakta företagsrepresentanter,
myndighetsrepresentanter eller samhällsledare för att öka medvetenheten om organisationens värden.
Skapa eller uppdatera databasen för givare.

63.9%

HR specialist - organisationsutveckling: Använda en bred kunskap om alla aspekter av utveckling av
personalarbete. Interagera med ledning och anställda kring frågor som berör utveckling av personalen.

63.8%

Produktunderhåll specialist: Regelbundet övervaka produktens prestanda. Hantera
produktspecifikationer för att säkerställa konsistens och kvalitet mot normer och krav. Ge kundservice för
att lösa eller felsöka kundernas problem. Hålla underhållsregister över produkten för framtida referens
och för hantering rapporter. Skapa inköpsregister för reservdelar, offerter och inrätta produktdatabaser.
Övervaka produktmontering, regelbundet underhåll och test av produkter.

63.6%

Larmsystem, tekniker: Installera larmsystem på anvisad plats.Hantera och underhålla
övervakningssystem. Underhåll av alla typer av sensorer och larm.Felsöka säkerhetssystem.

63.6%

Utbildningsprogram, chef: Utveckla och underhålla kurs- och läroplansinnehåll avseende betygs- och
poängberättigande program och/eller andra pedagogiska tjänster. Utveckla inlärningsmål tillsammans
med berörda parter som utbildningsmyndigheter, studenter eller arbetsgivareorganisationer. Utvärdera
utbildningsprogram, observera brister, dubbelarbete eller förskjutning av innehåll mot inlärningsmålen
och ändra innehåll enligt det. Göra löpande utvärdering av pedagogiska program.

63.6%

Säljare av fastighetsförvaltning och uthyrning: Visa fastigheter för kunder och diskutera villkor och
innehåll i hyresavtalet, liksom att svara på kundens frågor om sådant som är under konstruktion,
finansiering, underhåll, reparationer och värderingar. Förbereda fastighetspapper som inteckningar
och förhandla lån på egendomen, övervaka undertecknandet av fastighetsdokument och samordna
aktiviteter för att slutföra affären.

63.6%

Specialodlare: Gå igenom arbetsområden att för att observera arbete som görs, inspektera grödorna
och utvärdera växter och markförhållanden. Bestämma växters odlingsförhållanden, som växthus eller
naturliga miljöer och ange scheman för plantering och vård. Ge arbetstider och arbetsuppgifter till
personal, och övervaka deras arbete. Välja och köpa frön, växtnäringsämnen, bekämpningsmedel och
utrustning för vård av trädgård och gräsmatta.

63.5%

Fastighetschef: Planera, leda, och samordna försäljning, köp, leasing eller förvaltning av kommersiella,
industriella eller bostadsfastigheter. Leda och övervaka drift, underhåll och administrativa funktioner för
kommersiella, industri eller bostadsfastigheter, samlade värderingar, hyror och insättningar, betalning av
försäkringspremier, skatter, planer, scheman och samordna allmänt underhåll, större reparationer och
ombyggnationer. Träffa kunder för att förhandla om förvaltning och serviceavtal, fastställa prioriteringar
och diskutera fastighetens finansiella och operativa status, samt förhandla om försäljning, uthyrning
eller utveckling av fastigheten. Rekrytera, anställa och utbilda ledningspersonal, kontorister och
underhållspersonal, eller kontraktera leverantörer för säkerhet, underhåll, trädgårdsskötsel samt leda och
samordna egen personal och inhyrd personal och utvärdera resultatet.

63.3%

HR-specialist - alla funktioner: Använda en bred kunskap om alla aspekter av personalarbete. interagera
med ledning och anställda rörande personalfrågor.

63.2%
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Systemintegration, tekniker: Utforska, designa, utveckla eller testa datorer eller dator-utrustning för
kommersiella, industriella, militära eller vetenskapliga ändamål.Lagra, hämta och manipulera data för
analys av systemets kapacitet och krav. Rådgöra med teknisk personal och konsultera specifikationer för
att utvärdera gränssnittet mellan hårdvara och mjukvara, samt drift- och prestandakrav för hela systemet.
Övervaka funktionen i utrustningen och göra nödvändiga ändringar för att säkerställa att systemet
fungerar i överensstämmelse med specifikationerna. Analysera användarnas behov och rekommendera
lämplig hårdvara.

63.2%

Datautrustning, reparatör: Reparera, testa, ändra eller installera datorutrustning. Testa felaktig
utrustning för att diagnostisera fel. Installera och testa reparerad utrustning. Utföra planerade
förebyggande underhållsarbeten, som kontroll, rengöring eller reparation av utrustning, för att upptäcka
och förhindra problem.

63.0%

Hallåa - Radio eller TV: Förbereda och leverera nyheter, sport och/eller väderrapporter, samla in
och skriva material för att förmedla information som krävs och passar på bestlutade tider. Välja
programinnehåll, i samarbete med producenter och assistenter. Studera bakgrundsinformation för att
förbereda program och intervjuer och genomföra intervjuer. Svara på samtal eller tittare över telefon. Göra
PR framträdanden på offentliga eller privata events.

62.9%

Broadcast tekniker: Ställa in, sköta och underhålla den elektroniska utrustning som används för
att överföra radio- och TV-program. Övervaka styrka, tydlighet och tillförlitlighet i inkommande och
utgående signaler och justera utrustning om det behövs för att upprätthålla sändningen. Reglera
noggrannhet, ljusstyrka och kontrast i videoöverföringar. Kontrollera ljudutrustning för att reglera volym
och ljudkvalitet.

62.7%

Plantskola & växthuschef: Planera, organisera, leda, kontrollera och samordna aktiviteter bland
medarbetare som är sysselsatta i spridning, odling och skörd av trädgårdsspecialiteter, som träd, buskar,
blommor, svamp och andra plantor. Sköta en plantskola för att odla trädgårdsväxter för försäljning
till handel eller privatkunder, för visning eller utställning eller för forskning. Bestäm typ och mängd
av trädgårdsväxter som odlas som träd, buskar, blommor, prydnadsväxter eller grönsaker, baserat på
budget, sannolik försäljningsvolym eller den inriktning man väljer.

62.5%

Förpress tryckning, tekniker: Formatera och säkra text och bilder som lämnats in av designers och
kunder till färdiga sidor som kan skrivas ut. Lägga in, positionera och ändra textstorlek genom att använda
datorer för att göra färdigt och ordna sidor så att tryckt material kan produceras. Hantera och underhålla
olika kameror och utrustning samt skannrar. Exponera och utveckla bilder. Jobba med och underhålla
en mängd olika kameror och utrustning, såsom process, linje, halvton, och färgseparations kameror,
förstoringsapparater, elektroniska skannrar och kontaktutrustning. Montera negativ och plåtar i kameror,
ställa in exponeringen, och exponera plåtar till ljus genom negativ för att överföra bilder på plattor.
Undersök färdiga plattorna för att upptäcka brister, kontrollera överensstämmelsen med huvudplattor,
och mäta punktstorlekar och centra, med hjälp av ljuslådor och mikroskop.

62.3%

Marknadsföring specialist (fokus på produktutveckling): Analysera en produkt för att bestämma den
optimala presentationen som definierar och särskiljer den från andra produkter. Presentera en produkt
på ett sätt som är attraktiv för köpare.

62.3%

Agent för artister: Agera agent för artister och samla in avgifter, provisioner eller andra betalningar enligt
avtal. Förhandlar med artister för att utveckla strategier för sina karriärer, och förklara åtgärder som man
vidtar för deras skull. Utveckla kontakter med individer och organisationer och tillämpa effektiva strategier
och tekniker för att säkerställa framgång för artisten. Förhandla med agenter, marknadsförare, fackliga
och andra personer, om artisternas kontraktsmässiga rättigheter och skyldigheter.

62.2%
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IC layout tekniker: Ansvarig för test utveckling och tillämpning av IC (Integrated Circuit). Automatiserat
övergripande arrangemang och inkoppling av IC-layout, design och teknisk vägledning. Numerisk och
artificiell kretslayout, design och verifiering. Svetsa enkla IC kretsar, utveckla enkla tillämpningsprogram,
bistånd till FoU-personal att göra IC verifieringstester. Ansvarig för all anpassad layout och verifiering.

62.2%

Värderare, varor: Bedöma och uppskatta värdet av objekt, till exempel målningar, antikviteter, smycken,
kameror, musikinstrument och maskiner. Sälja varor på auktion. Test konst och antikviteter, med
hjälp av röntgen och kemikalier, för att upptäcka förfalskningar eller för att på annat sätt autentisera
objektet. Förbereda och lämna rapporter om beräkningar till kunder, som försäkringsbolag, låneinstitut,
ämbetsverk, kreditgivare.

62.2%

Bagare: Blanda och baka ingredienser för att producera bröd, kakor, tårtor, pajer, bakverk eller andra
bakade varor. Mäta upp eller väga mjöl eller andra ingredienser för att förbereda smeter, degar eller
fyllningar. Rulla, knåda, skära eller forma degen till bullar, pajer, tårtor, kakor eller andra produkter.
Kontrollera utrustning för att säkerställa att den uppfyller hälso-och säkerhetsregler och utföra underhåll
eller rengöring, om nödvändigt.

62.1%

PCB (mönsterkort) tekniker: Reparation, testa, justera eller installera elektronisk utrustning, som t ex
industriella kontroller, sändare och antenner. Testa felande utrustning för att diagnostisera fel, med hjälp
av testutrustning eller programvara och tillämpa kunskap om den funktionella driften av elektroniska
enheter och system. Gå igenom arbetsorder och prata med operatörer för att upptäcka problem med
utrustningen, samt att undersöka om mekaniska eller mänskliga fel bidrog till problemen. Utveckla eller
ändra industriella elektroniska enheter, kretsar eller utrustning, enligt tillgängliga specifikationer.

62.1%

Säljare av datorer (företagskunder): Sälja till att företag ett brett utbud av datorrelaterade varor.
Beräkna försäljningspriset på varor och förbereda köpeavtal. Välj ut varor utifrån kundens behov och
önskemål.

62.1%

Butikschef: Leda och samordna verksamhet med försäljning av varor på serviceställen och
detaljhandelskedjor. Planera och leda bemanning, utbildning och prestationsutvärderingar för att
utveckla och styra försäljnings- och serviceprogram. Leda, samordna och granska aktiviteter i försäljning
och service, redovisning och bokföring, och leveranser. Lösa kundernas klagomål rörande försäljning och
service. Se över historik för att projicera försäljning och lönsamhet.

61.9%

Djurtrimmare: Utför djurtrimningsuppgifter som tvätt, borstning, klippning och trimning av päls, klippa
naglarna och rengöring av öronen.Lugna och trösta oroliga djur.Svara i telefon och boka tider.Tvätta tvätt
och rengöra anläggningen, organisera, underhålla och desinficera djurens burar och trimningsverktygen.

61.5%

Skolsamordnare: Planera och genomföra träning för lärare som behandlar nya rutiner i klassrummet,
instruktionsmaterial och utrustning, och undervisa assisterande personal. Observera lärares arbete för att
utvärdera prestationer och för att rekommendera förändringar som kan stärka undervisningen. Utforska,
utvärdera och utarbeta rekommendationer om läroplaner, undervisningsmetoder och material för skolan.
Råda lärare och administrativ personal i utveckling av innehållet i undervisningen.

61.4%

Intendent - konstgalleri: Administrera samlingar av konstverk eller samlarobjekt. Planera och organisera
inköp, lagring och utställning av samlingar. Förhandla och godkänna köp, försäljning, utbyte eller lån av
samlingar. Skriv och gå igenom bidragsförslag, tidskriftsartiklar, institutionella rapporter och material för
publicering. Utveckla och underhålla system för registrering, katalogisering och grundläggande system
bokföring.

61.3%
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Elnätstekniker: Kontrollerar, övervakar eller sköter den utrustning som reglerar eller distribuerar
elektricitet genom att använda uppgifter från instrument eller datorer. Samordna med ingenjörer,
planerare, fältpersonal eller andra som tekniker för att tillhandahålla information som klartecken, nya
besked eller processförändringar i distribution. Reagera på nödsituationer, såsom transformator- eller
överföringsfel och omdirigera strömmen runt de drabbade områdena. Genomföra energi scheman,
inklusive reservationer i realtidsöverföring eller scheman.

61.3%

Tullinspektör: Klassificera varor enligt taxesystem. Förbered tullhandlingar och se till att transporter
uppfyller alla tillämpliga lagar för att underlätta import och export av varor. Bestäm och spåra tullar
och skatter som skall betalas och genomför betalningar på uppdrag av kunden. Anmäl handlingar enligt
fullmakt och företräda klienter i möten med tulltjänstemän.

61.2%

Rekrytering och urval, specialist: Analysera jobb och organisera rekryteringskampanjer. Interagera med
chefer för att besluta om krav. Intervju sökande för att bedöma deras kvalifikationer och hur väl de passar
beteendemässigt.

61.1%

Firmware, tekniker: Utveckla, skapa och ändra allmänna applikationer i datorprogram eller
specialiserade nyttoprogram. Analysera användarnas behov och utveckla mjukvarulösningar. Designa
mjukvara eller anpassa programvara för klientanvändning med syfte att optimera effektiviteten i
verksamheten.Samråda med systemanalytiker, ingenjörer, programmerare och andra för att utforma
system och för att få information om projektets begränsningar och möjligheter, prestandakrav och
gränssnitt.

61.1%

Logistik tekniker: Arbeta i ett team som planerar, styr och samordnar inköp, lagerhållning, distribution,
prognoser, kundservice, försörjningskedjor, riskscenarier eller nödscenarier. Analysera de ekonomiska
konsekvenserna av föreslagna logistiska förändringar, såsom dirigering, val av transportsätt och
produktvolymer..

61.0%

Dirigent: Leda och diregera instrumentala eller vokala insatser i olika musikgrupper genom att använda
gester för att forma den musik som spelas. Studera noter detaljerat för att lära sig musik i detalj och
utveckla tolkningar. Dirigera grupper i replokalen och vid direktsända eller inspelade föreställningar.
Audition för att välja artister för musikframträdanden, planera och schemalägga repetitioner och
föreställningar.

60.4%

Firmware testtekniker: Designa och utveckla detaljerade planer och rutiner för tester av
produktfirmware. Skapa, implementera, underhålla och rekommendera ändringar för testrutiner
och instruktioner, testa programvara och produktutvärderingprocesser. Utföra tester för att stödja
utvecklingsprojekt på ett korrekt sätt och i rätt tid. Tester kan inkludera regressionstestning,
prestandatester, hållbarhet eller accelererade hållbarhetstester eller miljöprovning.

60.4%

Disc jockey: Tillkännage musikval. Välja vad som spelas utifrån programspecialitet, visa kunskap om
publikens smak eller lyssna på publiken önskemål. Kommentera musik och andra frågor av intresse
för publiken. Intervjua musikaliska personligheter och medlemmar av lyssnande publik som ringer in
musikaliska önskemål.

60.2%

Säljare, kemikalier: Sälja kemiska produkter eller tjänster som syror, industrikemikalier,
jordbrukskemikalier och produkter för vattenbehandling. Fördela prover till kunden och ta order.
Diskutera egenskaper och kliniska studier avseende produkter.

60.0%




