Liten blir större
Polymercentrum är inne i en
kraftfull utvecklin g. Nya
medlemma r, ny styrelseordföra nde
och ett växande intresse för
utbildningsverksa mheten från såvä I
plastbranschen som dess kunder.

rer till branschen, dessutom finns sex leve-

Verksamheten har nu nått den nivå att det är
dags att strukturera om resurserna. Nya
insatser i form av regionala arbetsmarknadsutbildningar kråver sitt, samtidigt som den

genom andra typer av kompetenshöjande
aktiviteter som exempelvis seminarier och
konferenser. Detta framgick med stor tyd-

nationella kärnverksamheten med utbildningar inom Polyrner College och gränsöverskridande projekt fortsåtter attvara i fokus.
På boiagsstämman nyligen tillsattes f oakim Wiedesheim som ny styrelseordfiirande i Polymercentrum Sverige AB (PCAB),

för några veckor sedan.
Polyrner College kursprogram ftir hösten
fi nns på www.polyrnercentrum.se. I augusti

som til1 7z %" ågs av P olymercentrum
Intresse{tirening (PCIF) rned 4z piastbear-

om ställarskolan. Även denna gångharpiastföretagen möjlighet att skicka egen personal.
Pågående ställarskola körs paraileilt fram til1 i

att kartlägga kompetens, kompetensbehov

slutet av oktober, då det är dags {tir examen.

info

betande företag som medlemmar. Resterande z8 % av boiaget ägs av sju leverantö-

rantörer utan ägarandel.
Det finns ett ökat intresse för ett nationellt kompetenscentrum som samverkar
med såväl högskolor och forskningsinstitut
som branschorganisationer och viktiga
industriaktörer för att erbjuda den senaste
kunskapen, både i form av utbildningar och

lighet på plastmässan EasyFairs Plastteknik

(vecka 36) drar den 14 veckor långa operatörs-

utbildningen igång i Gislaved-regionen, med
ett upplägg som i utlormningen påminner

Polymercentrums nya styrelseordförande Joakim
Wiedesheim.

I pilotprojektet "Den lorsta Ingenjören"

har Polymercentrum en processledarroll.
Projektet ska hjälpa små och medelstora
företag att utvecldas och växa genom att tydliggöra fördelarna med att anstäila ingeniörer. Studier visar att en ingenjör i företaget
leder till ökad lönsamhet, omsättning och
sysselsättning. Små och medelstora plastföretag erbjuds kraftfulia verktyg och stöd
och verktyg för strategisk tillväxt. Är du
intresserad av att delta - kontakta oss på
@

polymercentrum.se.
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