kompetenscentrum inom plast, gummi och kompositer

Ställarskola/Operatörskola
Behöver ditt företag kompetensutveckla för att möta morgondagens krav?
Ett sätt är att erbjuda praktikplats i vår utbildning och sedan anställa efter
godkänd examen. Då är du garanterad den kompetens som branschen efterfrågar.

www.polymercentrum.se

Så här fungerar det
Du erbjuder en eller flera praktikplatser beroende på hur ditt behov ser ut.
Polymercentrum letar upp och intervjuar kandidater tillsammans med Arbetsförmedlingen.
Du får ett antal utvalda kandidater att intervjua och den/de du finner lämpliga erbjuds
praktikplats hos dig.
Det innebär att eleven har praktik på ditt företag tre dagar i veckan och har teoriutbildning
på skolan två dagar i veckan. Teoridelen på
skolan bedrivs på Oljevägen 1
i Anderstorp, vägg i vägg med Plastinject.
Ditt företag utser en handledare för eleven
och får en heldags handledarutbildning av
oss. Handledaren är elevens stöd på praktikplatsen. Eleven har sin ersättning från
Arbetsförmedlingen (sk aktivitetsstöd) och
innebär därför ingen löne- eller utbildningskostnad.
Praktikåtagandet innebär inga kostnader, utan
är en ren investering i att skapa anställningsbar personal med rätt kompetens. Facket har
centralt godkänt upplägget tillsammans med
Arbetsförmedlingen.

Ställarskola
Startar med två testveckor och sedan
26 utbildningsveckor.
Teoridagarna är i huvudsak 2 gånger i veckan.
Anmäl ditt intresse för praktikplats snarast
möjligt.
Nyhet! Tilläggsmodul 14 veckor språkkurs med
teori och praktik på företaget.
Anpassad för de som behöver utveckla
svenska språket före kursstart

Operatörsskola
Startar med två testveckor och sedan
14 utbildningsveckor.
Teoridagarna är i huvudsak 2 gånger i veckan.
Anmäl ditt intresse för praktikplats snarast
möjligt.
Nyhet! Tilläggsmodul 14 veckor språkkurs
med teori och praktik på företaget.
Anpassad för de som behöver utveckla
svenska språket före kursstart.

Möjlighet att utbilda
redan anställd
Företaget betalar en kursavgift och bekostar
den anställdes lönekostnader som vanligt
under utbildningen.

Mer information
För mer information om utbildningarna
och/eller anmälan, kontakta:
Therese Axelsson
Polymercentrum Sverige AB
Tel. 073-310 97 22
E-post: therese@polymercentrum.se

Om Polymercentrum
Polymercentrum är kompetenscentrum för alla som vill öka sin kunskap om plast, gummi och
kompositer. Vi erbjuder öppna kurser och skräddarsydda företagsutbildningar.
Genom att även fungera som ett testcentrum, där validering och certifiering erbjuds tillsammans med ett brett kursutbud, ger vi ett heltäckande utbildningsstöd.
Polymercentrum är en resurs för universitet, forskningsinstitut, högskolor och yrkeshögskoleutbildningar - allt för att bredda samverkan mellan industri och akademi.
Vi genomför arbetsmarknadsutbildningar för ställare och operatörer, med externa platser
för plastindustrin.
Vi samarbetar också med branschorganisationer och externa konsulter för att alltid kunna
bistå med den senaste kunskapen. Polymercentrum är även aktiv inom en rad forskningsoch utvecklingsprojekt för att stärka svensk plastindustris konkurrenskraft.
Vill du veta mer - gå in på www.polymercentrum.se
Som medlem i Polymercentrum får du:
·Möjlighet att driva branschfrågor för att stärka svenska plastbranschen
·Nyhetsbrev med branschspecifik bevakning
·Rabatt på Polymercentrums utbildningar, validering och certifiering
·Länkad logotyp på Polymercentrums hemsida
·50 % rabatt på tidningen Plastforum
·Reducerad avgift på event som Polymercentrum arrangerar
·Hjälp att rigga examensarbeten/studentprojekt
·Riggning av forsknings- och utvecklingsprojekt med ledande aktörer.
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