Plastindustrin i startblocket
– nu dags för loppet!
Krav på strategisk kompetensförsörjning, brist på anställningsbar
personal, stort utbildningsbehov
för bibehållen konkurrenskraft –
utmaningarna är många för svensk
industri.
Plastbranschen har redan på ett tidigt stadium uppmärksammat läget och ligger därför bland de allra främsta när det gäller att
säkra framtida kompetens. Men mycket
finns kvar att göra och omvärlden springer
fort. Så nu är det hög tid att ta kompetensarbetet ut i vardagen.
Polymercentrum har fått ytterligare platser i det stora nationella projektet ”Kompetenssäkrad industri” och under hösten börjar arbetet tillsammans med de plastföretag
som anmält sitt intresse. Företagen kommer att utveckla och införa en strukturerad
och effektiv process för strategisk kompetensförsörjning, som även integreras i det
befintliga kvalitetsledningssystemet.
REKRYTERINGEN AV ELEVER och praktikföretag till höstens Ställarskola och Opera-

Polymercentrum insåg tidigt plastbranschens kompetensbehov – våra
utbildningar har idag levererat
många duktiga ställare. Till detta
ska läggas en ökad kunskap om
plast inom en rad andra branscher.
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törskola pågår för fullt och testveckorna
inleds den första oktober.
FÖRSTÄRK PRODUKTIONEN genom att vara
praktikföretag och få möjlighet att vara
med i processen fram till certifierad ställare och/eller välutbildad operatör för
anställning.
Det går också utmärkt att skicka befintlig personal för vidareutbildning på skolorna. Högtidlig diplomering av elever i
senaste utbildningsomgångarna och de
som certifierats i ordinarie Ställarutbildning sker i slutet av september.
Höstens ordinarie Ställare-kurser är
fulltecknade, därför erbjuds extratillfällen
i september och oktober. Ta gärna en titt
på vårt kursprogram för att skapa en strategisk plan hur just ditt företag säkrar
kompetensbehovet.
I höst startar den tvååriga YH-utbildningen Polymeringenjör i Jönköping/
Värnamo och det finns fortfarande platser
kvar. Det är en unik chans att förstärka
företagets plastkompetens och säkerställa
framtidens möjligheter.

Skicka en duktig medarbetare på vidareutbildning varvat med praktik på det egna
företaget. Eller berätta om utbildningen för
någon du tror passar för att jobba i vår spännande framtidsbransch.
- För att skapa en stabil kunskapsplattform bygger vi även ett unikt bibliotek av
egna böcker som både används i våra
utbildningar och som säljs till alla som vill
veta mer om plast, berättar Joakim Wiedesheim, Polymercentrums vd.
Först ut var Ulf Bruders utbildningspaket med boken ”Värt att veta om plast”. På
Elmia Subcontractor i höst blir det boksläpp av ”Formsprutning – helt enkelt”
som är den första boken i en nyskriven
serie av Hans-Erik Strömvall.
I mitten av september anordnade Polymercentrum tillsammans med Ikem halvdagsseminariet ”Värt att veta om plast” i
Stockholm. Syftet var att öka kunskapen
om plast hos beslutsfattare och att ge en
lägesrapport om vad som händer i politiken
inom plastområdet i EU och i Sverige.
Intresset var så stort att extra seminarietillfällen erbjuds den 8:e och 9:e oktober.

