PRAKTIKFÖRETAG
Sveriges Bästa Industriskola

Ställarskola / Operatörskola
Ställare och operatörer är eftertraktade inom plastbranschen.
Tillsammans ger vi eleverna den kompetens de behöver och som plastbranschen efterfrågar.

Hur funkar det?
Företagets behov

Polymercentrum

Arbetsförmedlingen

Arbetssökande

Varför?
Polymercentrum är Arbetsförmedlingens ledande utbildningsanordnare med 2/3 av kursdeltagarna i
arbete efter avslutad utbildning – vilket är långt över riksgenomsnittet.

Så här funkar det
Företag med rekryteringsbehov kontaktar Polymercentrum (PCAB) som i sin tur kontaktar Arbetsförmedlingen (AF) på respektive ort

AF informerar arbetssökande som vid intresse skickar in ansökan och därefter intervjuas av PCAB

PCAB gör bedömning och presenterar därefter ca 2-3 praktikanter för varje praktikföretag

Praktikföretaget väljer praktikant och AF tar beslut – PCAB förbereder kursstart

Utbildningen börjar – Teori & praktik varvas – Veckovis avstämning – Utbildning klar = Elev anställningsbar!

Detta krävs av praktikföretaget
• Rekryteringsbehov
• Utse engagerad handledare
• Handledarutbildning
• Veckorapport och uppföljning

Var och hur?

Teori och praktik varvas under utbildningen. Teoripassen sker digitalt via Zoom samt vid Polymercentrums
utbildningslokaler. Det finns också möjlighet till digital teoriutbildning till följd av Covid-19.
Praktik genomförs på ett plastbearbetande företag som företrädesvis är placerat i närheten av elevens
hemort.

Ställarskola

Utbildningen till ställare tar ca 8 mån, beroende på förkunskaper och elevens eget engagemang. Skolan
startar med två testveckor och därefter varvas teori och praktik. Industriteknisk Bas ingår som en naturlig
del i utbildningen.

Operatörskola

Utbildningen till operatör tar ca 6 mån, beroende på förkunskaper och elevens eget engagemang.
Skolan startar med två testveckor och därefter varvas teori och praktik. Industriteknisk Bas ingår som en
naturlig del i utbildningen.

Industriteknisk Baskompetens

Industriteknik Bas är en branschgemensam modell för validering av den kompetens som är generell och
grundläggande för arbete inom industriell produktion.
Individens kompetens blir värderad och erkänd via intyg eller bevis.
Industriteknisk Bas är en bred och efterfrågad kompetens som ger större valmöjligheter på
arbetsmarknaden.

Har ni rekryteringsbehov?
Röster från tidigare praktikföretag:
- Det är väldigt utvecklande för personalen att ta hand om en elev.
- Man får tänka igenom – vad är det jag gör och varför?

Önskar ni mer information om utbildningarna eller vill anmäla er?

Varmt välkomna!
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