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15 000 män
nniskor
Djurbransch
hens Yrkesnnämnd, DY
YN, har
kaartlagt bran
nschen ochh kunnat
ko
onstatera att
a minst 155 000 männ
niskor
haar sin försö
örjning i säällskapsdjurrsbrranschen. Kraven
K
frånn kunderna
a ökar
sttändigt och
h det ställs aallt högre krav
k
på
professionallism och kuunnande.

5 000 förettag
En ungg bransch
Djurbraanschen är ung och uttvecklas
snabbt,, från att vaara en ideelll hobby tilll
ett yrkee för livet.
Så sent som på 19
950-talet startade den
n
om vi idag
kvalificcerade djursjukvård so
ser som
m en självkllarhet.
På 1970
0-talet kom
m den speciialiserade
djurfack
khandeln och
o under 1990-talet
1
växte behov av hu
unddagis occh
djurpen
nsionat fram
m.
2000-taalet har prääglats av alltmer
specialiiserad sjuk
kvård, hälso
ovård och
specialiistinriktad hundutbild
dning.

10 0000 000 000 kronor
Tio miljjarder. En svindlande
s
e siffra, men
n
så myck
ket omsätteer sällskapsdjursbransch
hen årligen
n. Och intresset för
varor o
och tjänsterr inom omrrådet ökar
ständiggt.
Inom säällskapsdju
ursbranschen, som
omfattaar alla tamd
djur utom hästar
h
och
lantbru
uksdjur i prroduktion, finns
f
både
praktiska och teorretiska yrken och
hen bedöm
mer att efterrsom
bransch
intresseet för sällsk
kapsdjur ök
kar, kommeer
även effterfrågan på
p utbildad
d personal
att öka..

I branschen
b
finns bådee små och stora
fö
öretag. Allt från en- occh fåmansfö
öretag
till företag, myndighete
m
er och
orrganisation
ner med fleera hundra
an
nställda. Brranschen bbedömer attt den
so
om vill starrta eget harr goda chan
nser att
ly
yckas inom flera områåden.

En expansiv framtid
Tillväxten in
nom djurbrranschen ko
ommer
attt vara fortsatt stark. B
Behovet av
v
arrbetskraft kommer
k
attt öka snabbt.
Konsuments
K
skyddet krääver att de som
arrbetar med
d djur är cerrtifierade och
o har
en
n bra utbild
dning. Dettta kommer att höja
sttatusen på alla yrken i branschen
n och
sttälla krav på
p skolor occh utbildare.
Kattens
K
ställlning i sam
mhället kom
mmer att
närma sig hu
undens ochh blir en vik
ktig del
av
v branschens tillväxt.
Kunskapen
K
om
o hundenns och katte
ens
DNA ger ny insikt om ggemensamm
ma
sjjukdomar hos
h männisska och djur.
Fo
orskningen
n intensifieeras med större
fo
okus kring djursjukvåård.
Såå oavsett om du vill joobba med
sjjukvård, rehabiliteringg, friskvård
d,
fo
orskning eller annat fiinns bra
kaarriärmöjliigheter!

Djurbran
nschens Yrk
kesnämnd
DYN reprresenterar arrbetslivet och
h är ett nätverrk för att bevaka och driva
a gemensamm
ma frågor sam
mt främja
utbildnin
ng och rekryteering inom sä
ällskapsdjurssbranschen. DYN
D företräde
er företag ochh organisatio
oner inom
zoofackhandel, djurpaarker, djursju
ukvård, läkem
medelsindustrri, försäkringsbolag, avel ooch uppfödarre,
ngsorganisatio
oner, djursky
ydd, djurhem
m och fackförb
bund.
ww
ww.djuryn.see
utbildnin

