Nu skapar vi förutsättningarna
för fler hållbara, trygga och
attraktiva hästjobb!
AB Trav och Galopp, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Ridsportförbundet,
Svensk Travsport, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Swedish
Warmblood, Svenska Islandshästförbundet, Western Riders Association
of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska
Ponnyavelsförbundet, Hästnäringens Yrkesnämnd, Hästföretagarna samt
Hästnäringens Nationella Stiftelse. Arbetet Morgondagens hästjobb ingår som
en del i hästnäringens gemensamma utvecklingsplan Hästnäringen 2020.

MORGONDAGENS HÄSTJOBB
Hållbara, trygga och attraktiva

Kontaktperson: Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor
på Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS
E-post: sara.westholm@nshorse.se, tel: 070-527 20 18
www.nshorse.se

VÅ
R

Nu kraftsamlar hästnäringen för morgondagens
hästjobb. Vår gemensamma målbild slår fast att
vi vill ha en hästnäring som består av hållbara
företag och organisationer som bidrar till en trygg
och attraktiv arbetsmarknad. Med hållbara menas
jobb i ekonomiskt lönsamma företag som följer
gällande lagstiftning och skapar förutsättningar

EN

PÅ AGENDAN
15 exempel på projekt och aktiviteter som är genomförda, pågår eller är på gång
med sikte på morgondagens hästjobb. Följ det fortsatta arbetet på www.nshorse.se
Processer i hästnäringens organisationer för att förankra arbetet,
lyfta utmaningar och ta fram åtgärder.



2.

Dialog med andra näringar, till exempel besöksnäringen.



3.

Gemensam målbild och värdegrund för arbetsmarknad och företagande.



4.

Arbetsmarknadskommitté med representanter från
hästnäringens organisationer.



Pilotprojektmed stöd av Europeiska Socialfonden och Arbetsförmedlingen för grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden.



Enkät till allmänhet, arbetstagare och studenter om hästnäringen
som arbetsgivare.



1.

för ett långt yrkesliv. Trygga jobb handlar om

5.

att arbetsmiljön ska vara säker, arbetsvillkoren

6.

korrekta och att alla ska må bra på arbetsplatsen.

7.

Enkät till företagare om hästföretagande.



Attraktiva hästjobb präglas av meningsfulla

8.

Utbildningssatsningar, inledningsvis med fokus på arbetsmiljö.

□

arbetssysslor, gott ledarskap, eget ansvar och

9.

Kartläggning samt långsiktig analys av framtidens hästjobb och
utbildningsbehov.

□

möjligheter till utveckling.

10. Nytt material om systematiskt arbetsmiljöarbete (klart i augusti).

□

11. Komplettera befintliga utbildningar och eventuellt utforma nya.

□

12. Fortsatt satsning på forskning och studier för att underlätta och
effektivisera arbetet med hästar.

□

13. Föra dialog med berörda myndigheter.

□

14. Möta och informera företagare och verksamhetsledare samt lärare,
elever och studenter i olika sammanhang.

□

15. Lyfta fram goda exempel i hästnäringen, ge tips och råd.

□

Läs hela vår målbild och värdegrund på www.nshorse.se.
Få mer kunskap om arbete i hästnäringen på www.hastsverige.se.
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