kompetenscentrum inom plast, gummi och kompositer

Som medlem i Polymercentrum får du alltid 25%
rabatt på vårt kursutbud. Aktuellt kursdatum hittar
du på www.polymercentrum.se

Polymercentrum är kompetenscentrum för alla som vill öka sin
kunskap om plast, gummi och kompositer. Vi erbjuder öppna
kurser och skräddarsydda företagsutbildningar. Brett kursutbud
och möjlighet till validering och certifiering ger ett heltäckande
utbildningsstöd.

Grundkurser
Grundläggande plastkunskap
Plaster i en cirkulär ekonomi
Värt att veta om plastförpackningar
Förnyelsebara plaster, bioplaster

Polymercentrum är en resurs för universitet/högskolor, forskningsinstitut, och yrkeshögskolor - allt för att bredda samverkan mellan
industri och akademi. Vi genomför arbetsmarknadsutbildningar för
ställare och operatörer, med externa platser för plastindustrin.

Fördjupningskurser
Materialvalsmetodik för plast
Plastkonstruktion
Konstruktion av formverktyg

Polymercentrum samarbetar med branschorganisationer och externa konsulter för att alltid kunna bistå med den senaste kunskapen.
Polymercentrum anordnar mötesplatser för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, som branschträffar, konferenser och seminarier.

Yrkesspecifika utbildningar
Maskinställarutbildning för formsprutare - steg 1
Maskinställarutbildning för formsprutare – steg 2
Materialberedning

Polymercentrum ägs till ca 70 % av en intresseförening med
plastbearbetande medlemsföretag och till ca 30 % av leverantörer
till plastbranschen.

Teknikerutbildningar
Materialberedning
Praktisk problemlösning
Provkörningsmetodik
Kvalitetsövervakning - statistiska metoder

Som medlem i Polymercentrum får du:
· 25 % rabatt på vårt kursutbud
· Länkad logotyp på www.polymercentrum.se
· 50 % rabatt på tidningen Plastforum
· Reducerad avgift på event som Polymercentrum anordnar
· Nyhetsbrev

Företagsanpassade utbildningar
Skräddarsytt och på ditt företag om så önskas.

Bli medlem 2019
Vi erbjuder nya medlemmar 50% rabatt på medlemskapet för 2019.
Som medlem i Polymercentrum får du alltid 25% rabatt på vårt kursutbud.
Plastbearbetare
1-10 anställda		
11-80 anställda		
Över 80 anställda		

2 500 (endast grundavgift)
250 kronor/anställd
20 000		

Råvaror, maskiner, kringutrustning,
formverktyg, tjänster
Oms < 35 mkr 		
5 000
35-80 mkr		
10 000
81> 250 mkr		
15 000
> 250 mkr		
20 000

Plastindustrins kunder
1-20 anställda		
21-40 anställda		
41-60 anställda		
61-100 anställda		
Över 100 anställda		

5 000
10 000
15 000
20 000
25 000		

Branschorganisationer
Utbildning & forskning
Enmanskonsulter

10 000
5 000
2 500

Intresseanmälan
Företag

Kontaktperson

Adress

E-mail

Organisationsnummer

Telefon

Antal anställda/Omsättning

www.polymercentrum.se

