
Vurdering af arbejdskraftsefterspørgsel i jobcenterområde Esbjerg – 3 kvt. 2015 

 

Branchegruppe A: 

Arbejdsmarkedsbalancen i Sydjylland (primo august 2015) viser: 

 At der generelt i Sydjylland, er overvejende gode jobmuligheder indenfor:  

a) Bygge og anlæg, b) Industriel produktion, c) Jern, metal og auto 

 At der generelt i Sydjylland, i overvejende grad er mindre gode jobmuligheder indenfor:  

a) Landbrug, skov, gartneri og renovation, b) Træ, møbel og keramik 

 At der er enkelte virksomheder der har mangel på arbejdskraft indenfor:  

a) Bygge & Anlæg, b) Industriel produktion, c) Jern, Metal og auto 
 

Udviklingen i nyopslåede stillinger i jobcenterområde Esbjerg (Jobnet, 1. halvår 2015) viser: 

 At der har været en generel positiv tendens i arbejdskraftsefterspørgslen indenfor:  

a) Bygge og anlæg, b) Jern, metal og auto 
 

Udviklingen i antal formidlingsordre i jobcenter Esbjerg (1. halvår 2015) viser: 

 At der har været en generel positiv tendens i arbejdskraftsefterspørgslen indenfor:  

a) Bygge og anlæg, b) Produktion og industri 
 

Forventninger til beskæftigelsen i egen virksomhed hos adspurgte virksomheder for 3. kvt. (screening i 

virksomhedspanel primo august og virksomhedsbesøg i uge 30-32) viser: 

 At der generel er forventning om status quo i de fleste brancher men dog positive forventninger at 

spore hos et flertal af virksomheder indenfor: a) Produktion og industri, b) Service og rengøring  
 

Forventninger til beskæftigelsen i egen branche hos adspurgte virksomheder for 3. kvt. 

(virksomhedsbesøg i uge 30-32) viser: 

 Overvejende forventning om status quo inden for de fleste brancher, omend der er nogle 

virksomheder der har positive forventninger indenfor: a) Produktion og industri  

 

Vurdering for branchegruppe A:  

 Fremadrettet forventet positiv efterspørgsel og gode jobmuligheder indenfor:  

a) Bygge og anlæg (understøttet af svagt positive tendenser på Danmark Statistiks 

konjunkturbarometer for byggeriet i juli 2015) 

 Fremadrettet moderat positiv forventet efterspørgsel og rimelige jobmuligheder indenfor: a) 

Produktion og industri (Lokal data peger i positiv retning, medens der i Danmark Statistiks 

konjunkturbarometer for industrien i juli 2015 viser sig vigende tendenser) 

 

 

Branchegruppe b: 

Arbejdsmarkedsbalancen i Sydjylland (primo august 2015) viser: 

 At der generelt i Sydjylland, er overvejende gode jobmuligheder indenfor:  

a) Pædagogisk arbejde, b) Sundhed, omsorg og pleje 

 At der er enkelte virksomheder der har mangel på arbejdskraft indenfor:  

a) Undervisning og vejledning b) Sundhed, omsorg og pleje 
 

Udviklingen i nyopslåede stillinger i jobcenterområde Esbjerg (Jobnet, 1. halvår 2015) viser: 

 At der har været beskedne forskydninger i arbejdskraftsefterspørgslen inden for brancherne 
 

Udviklingen i antal formidlingsordre i jobcenter Esbjerg (1. halvår 2015) viser: 

 At der været en generel positiv tendens i arbejdskraftsefterspørgslen indenfor:  

a) Pleje og omsorg 
 

Forventninger til beskæftigelsen i egen virksomhed hos adspurgte virksomheder for 3. kvt. (screening i 

virksomhedspanel primo august og virksomhedsbesøg i uge 30-32) viser: 

 At der generelt er forventninger om status quo i antal beskæftigede inden for brancherne 
 

Forventninger til beskæftigelsen i 3. kvt. i egen branche hos adspurgte virksomheder (virksomhedsbesøg i 

Uge 30-32) viser: 

 At der generelt er forventninger om status quo i antal beskæftigede inden for brancherne 

 

 

 

 

 

Vurdering for branchegruppe B:  

 Forventning om rimelig status quo i antallet af beskæftigede inden for samtlige brancher, men 

mulige løbende jobåbninger indenfor: a) Sundhed, omsorg og pleje 
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Branchegruppe C: 

Arbejdsmarkedsbalancen i Sydjylland (primo august 2015) viser: 

 At der generelt i Sydjylland, er overvejende gode jobmuligheder indenfor:  

a) IT og teleteknik 

 At der generelt i Sydjylland i overvejende grad er mindre gode jobmuligheder indenfor: 

a) Design og grafisk arbejde 

 

Udviklingen i nyopslåede stillinger i jobcenterområde Esbjerg (Jobnet, 1. halvår 2015) viser: 

 At der har været beskedne forskydninger i arbejdskraftsefterspørgslen i alle brancher, dog kan der 

spores en mindre positiv udvikling indenfor: a) Kontor, administration, regnskab og finans  
 

Udviklingen i antal formidlingsordre i jobcenter Esbjerg (1. halvår 2015) viser: 

 At der været en generel positiv tendens i arbejdskraftsefterspørgslen indenfor: a) Hotel og 

restauration  

 

Forventninger til beskæftigelsen i egen virksomhed hos adspurgte virksomheder for 3. kvt. (screening i 

virksomhedspanel primo august og virksomhedsbesøg i uge 30-32) viser: 

 At der er forventninger om nyansættelser i flere virksomheder indenfor: a) Engros- og detailhandel 

 

Forventninger til beskæftigelsen i 3. kvt. i egen branche hos adspurgte virksomheder (virksomhedsbesøg i 

Uge 30-32) viser: 

 Overvejende forventning om status quo inden for de fleste brancher, omend der er nogle 

virksomheder der har positive forventninger indenfor: a) Engros- og detailhandel  

 

Vurdering for Branchegruppe C:  

 Umiddelbart ingen entydige tendenser, men forventet moderat positiv efterspørgsel og rimelige 

jobmuligheder indenfor: a) Engros- og detailhandel (understøttet af positive tendenser på 

Danmark Statistiks konjunkturbarometer for detailhandel i juli 2015) 
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