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Djurskötare

Djurskötare
GRUNDEXAMEN INOM LANTBRUKSBRANSCHEN

Djurskötarubildningen kan vara rätt för dig som är intresserad av att arbeta med 
djur. Här får du jobba med både sällskapsdjur och produktionsdjur. Du får lära 
dig de dagliga rutinerna med djur: att sköta och utfodra dem och att hålla deras 
livsmiljö i gott skick. Du lär dig också vad företagande innebär och en del om att 
köra traktor, bygga och underhålla byggnader, eftersom det ofta behövs i bran-
schen. Du är också med och driver ett hunddagis. Grundstudierna sker tillsam-
mans med landsbygdsföretagarna. 

Jobbet är fysiskt krävande och arbets-
tiderna är sällan vardagar åtta till fyra. 
För att studera till djurskötare kan du 
inte ha djur- och dammallergier. Djur-
skötarjobbet handlar inte enbart om 
djur. Det är också till fördel om du trivs 
med människor. I ditt jobb kommer du 
ofta i kontakt med djurens ägare och 
andra kunder. Du samarbetar också 
med exempelvis stallpersonal och ve-
terinärer. Efter studierna kan du också 
fortsätta att studera vid till exempel 
yrkeshögskola. Du kan avlägga denna 
examen flexibelt både vid Optima och 
som läroavtal i arbetslivet.

Rekommenderad språknivå A2.2

Efter examen kan du bl.a. arbeta som
• djuruppfödare
• försäljare/importör
• djurkonsult, t.ex. inom rådgivning,
   husdjurshjälp, smådjurspensionat
• avbytare
• inom branschservice som t.ex.
  foderproduktion
• egenföretagare

Du kan också studera vidare
vid t.ex. yrkeshögskola eller universitet.

GIVANDE YRKE
FÖR DJURINTRESSERADE

Djurskötare måste vara ett av de mest månsidiga 
yrken som finns. Därför krävs det att man har ett 
brett kunnande och kan anpassa sig efter vad som 
krävs för stunden i arbetet. Men samtidigt är det 
ett av de mest givande och omväxlande yrkena. Du
kan välja mellan så många alternativ och inrikt-
ningar. Men det viktigaste är att du har ett stort 
intresse för djur och att lära dig mer om dem. Du 
blir aldrig fullärd. 
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