Dags för en kraftfult höstl
ruu

nnn gösrrN rivstartat lor polp.nercen_

trum. Ställarskolan i Anderstorp är i full
gång och eleverna har redan nu en stabil
grund att stå på, både teoretiskt och prak_

tiskt. Operatörsl<olan startade i augusti, då
13 killar och rz tjejer satte sig på skolbänken. Två dagar i veckan under 16 veckor har
de undervisning och resten av tiden är det
pralctil< på utvalda [öretag. Även denna
gång handplockades elever genom ,,speed
dating" med Polymercentrums vd/styrelseord{tjrande /oakim Wiedesheim och prak_
tikfloretagen i samarbete med Arbetsftjr_

medlingen.

- Motiverade

elever som gnuggas av de

vassaste lärarna inom området och som trä_
nas praktiskt på {bretag med yrkesskickliga
handledare - det ger branschen kvalitetssäkrad produktionskompetens, konstaterar

Ioakim. Charlotte Engström-Andersson,
som är ansvarig {ör projektet hos Arbets{tjr_

medlingen, instämmer:
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- Äntligen finns kvalificerade utbildning_
ar for plastbranschen på plats. Vi har länge
sett behovet av i synnerhet maskinställare
och nu närmar sig dessutom en kraftfuil

generationsväxling, så satsningen är mycket
lyckad. Utbildningarnas upplägg är tydliga
exempel på hur ett nära samarbete mellan
industrin och oss på Arbetsformedlingen
ger viktiga synergier, säger Charlotte.

Om några veckor är det dags att inleda
rekry4eringen inlor nästa års Ställarskola,
som starlar i januari. Vill du vara med som

praktikföretag - kontakta joakim@polymer_
centrum.se
Den bioplastkonferens som polymercen_
trum var med och anordnade i september
var mycket uppskattad, med en rad tunga
föreläsare och många varumärkesägare i

publiken. Bioplaster är uppenbarligen ett
mycket hett framtidsområde där det händer
mycket - både på material- och applikationssidan. Mycket handlar om {tjrpackningar,
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Joakim Wiedesheim på polymercentrum och
Charlotte Engström-Andersson på Arbetsförmedlingen

stärker sa marbetet runt kompetensförsörjningeninom plastindustrin,

men nu börjar även fordons_ och möbelin_

dustrin att ta ut riktningen mot en bredare
bioplastanvändning.
På Industridagen i Malmö den 17 okober
kommer Pol1'rnercentrum att stå på scen.

Statsministerrr och ledande {tireträdare från
näringslivet ska då {ä höra hur plastindustrin
i Region /önköping jobbar med pilotprojektet
"Den fcjrsta ingenjören,,. Genom att anställa
en ingenjör kan foretag öka lönsamheten, öka
produktiviteten, öka sysselsättningen rejält
och resultatet

blir

stärlct

konkurrenskraft. Det

visar vetenskapliga undersökningar.
Sist, men inte minst: polpnercentrums

kursverksamhet snurrar ftir flllt, men det
finns fotfarande platser kvar på höstens kurser. I(urserrra är ett utmärka tillfällen att vässa
företagets kompetens. Eller varfor inte tipsa en
kund omvarmankan 1ära sig merom plastl
POTYMERCENTRUM

