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Polymercentrum är kompetenscentrum för alla

Som medlem i Polymercentrum får du alltid

som vill öka sin kunskap om plast, gummi och

25% rabatt på vårt kursutbud. Aktuellt kurs-

kompositer. Vi erbjuder öppna kurser och skräd-

datum hittar du på www.polymercentrum.se

Bli medlem 2021
Vi erbjuder nya medlemmar 50% rabatt på medlemskapet första året.

darsydda företagsutbildningar. Brett kursutbud
och möjlighet till validering och certifiering ger ett
heltäckande utbildningsstöd.

Grundkurser
Plaster i en cirkulär ekonomi

Polymercentrum är en resurs för universitet/

Värt att veta om plastförpackningar

högskolor, forskningsinstitut, och yrkeshögskolor

Förnyelsebara plaster, bioplaster

- allt för att bredda samverkan mellan industri
och akademi. Vi genomför arbetsmarknadsutbildningar för ställare och operatörer, med externa

Värt att veta om bioplaster

platser för plastindustrin.

Nycklar till inköpsstrategi

Polymercentrum samarbetar med branschor-

Som medlem i Polymercentrum får du alltid 25% rabatt på vårt kursutbud.

Grundläggande plastkunskap

1

Plastbearbetare
1-10 anställda

2 500:- ( grundavg.)

Grundläggande förbättringsarbete

11-80 anställda

250:-/anställd

Värt att veta om plast

Över 80 anställda

20 000:-

Fördjupningskurser

2

Leverantörer. Råvaror, maskiner,
kringutrustning, formverktyg, tjänster

ganisationer och externa konsulter för att alltid

Materialvalsmetodik för plast

Oms < 35 mkr

kunna bistå med den senaste kunskapen.

Plastkonstruktion

35-80 mkr

10 000:-

Konstruktion av formverktyg

81> 250 mkr

15 000:-

Förbättringsarbete i fokus

> 250 mkr

20 000:-

Som medlem i
Polymercentrum får du:
• 25 % rabatt på Polymercentrums utbildningar

3

Kund till plastbranschen

10 000:-

4

Branschorganisationer		

10 000:-

5

Utbildning & forskning

5 000:-

6

Enmanskonsulter

2 500:-

5 000:-

Yrkesspecifika utbildningar
Maskinställarutbildning för formsprutare - steg 1

Intresseanmälan

Maskinställarutbildning för formsprutare – steg 2
Materialberedning
Effektivare ställ med SMED

• Möjlighet att driva kompetensfrågor för att
stärka den svenska plastbranschen
• Länkad logotyp i medlemsförteckning på
Polymercentrums hemsida
• 2 timmar gratis juridisk konsultation
• Tillgång till relevanta mallar och blanketter
såsom exempelvis anställningsavtal och samarbetsavtal etc.
• En gratis prenumeration av tidskriften

Teknikerutbildningar
Materialberedning

Företag

Praktisk problemlösning
Provkörningsmetodik
Kvalitetsövervakning - statistiska metoder
Företagsanpassade utbildningar
Skräddarsytt och på ditt företag om så önskas.

Kontaktperson

E-mail

Telefon

Plastforum
• Hjälp till finansierad kompetensutveckling av
er personal via ESF-finansierat projekt
• Fem exemplar av nyproducerade böcker i
Polymercentrums regi

Adress

Organisationsnummer

Antal anställda

Årsomsättning

• Optimeringsverktyget ”Formsprutning 2.0 Helt Enkelt”. Ett digitalt verktyg för beredning
och processoptimering för formsprutare

1 Plastbearbetare
4 Branschorganisation

2 Leverantör till plastbranschen
5 Utbildning/forskning

3
6

Kund till plastbranschen
Enmanskonsulter

Om Polymercentrum
Polymercentrum Sverige AB är ett neutralt och oberoende kompetenscentrum för alla som vill öka
sin kunskap om polymera material. Förutom att erbjuda Sveriges mest kompletta kursprogram
inom plastområdet fungerar Polymercentrum som en resurs för högskolor, forskningsinstitut och
yrkeshögskolor. Vi samarbetar även med branschorganisationer och externa konsulter med gedigen branschkompetens. Allt i syfte att bredda samverkan mellan industrin och skolor.

Vi hjälper dig som behöver ökad kompetens inom plast
Joakim Wiedesheim
VD

070-942 39 93
joakim@polymercentrum.se

Anders Mårtensson

Kompetensutvecklare och
Utbildningsledare
070-315 74 93
anders@polymercentrum.se

Christel Frost

Ekonomi/Administration och
Marknadsföring
070-855 99 19
christel@polymercentrum.se

Tore Ekblad
Utbildningsadministratör
070-560 55 42
tore@polymercentrum.se

kompetenscentrum inom plast, gummi och kompositer

Polymercentrum Sverige AB
Oljevägen 1, SE-334 32 Anderstorp, Sweden
www.polymercentrum.se

