Sveriges Bästa Industriskola
Ställarskola / Operatörskola
Det här är framtiden!

Ställare och operatörer är eftertraktade inom plastbranschen.
Vi ger dig den kompetens du behöver och som plastbranschen efterfrågar.

Varför?

Polymercentrum är Arbetsförmedlingens ledande utbildningsanordnare med 2/3 av
kursdeltagarna i arbete efter avslutad utbildning.
(vilket är långt över riksgenomsnittet)
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Vem passar utbildningen?

Utbildningen passar dig som är tekniskt
intresserad och vill omsätta det intresset
inom plastbranschen.

Var och hur?

Teori och praktik varvas under utbildningen.
Teoripassen sker digitalt via Zoom samt vid
Polymercentrums utbildningslokaler.
Praktik genomförs på ett plastbearbetande
företag som kan vara placerat i närheten av
din hemort.

Samarbete med branschen

Polymercentrum har en tät och nära dialog med
branschen och är också ansvarig för att engagera
praktikföretag i utbildningen.
Vid varje praktikföretag utses en handledare som
ansvarar för eleven under praktiktiden.

Ställarskola

Utbildningen till ställare tar ca 9 mån, beroende
på förkunskaper och 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 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.
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Om Polymercentrum

Polymercentrum är ett kompetenscentrum för alla som vill öka sin kunskap om plast, gummi och
kompositer. Vi erbjuder öppna kurser och skräddarsydda företagsutbildningar.
Polymercentrum är en resurs för universitet, forskningsinstitut, högskolor och
yrkeshögskoleutbildningar - allt för att bredda samverkan mellan industri och akademi.
Vi genomför arbetsmarknadsutbildningar för ställare och operatörer, med externa platser för
plastindustrin. Detta är bristyrken och chansen till anställning är stor efter utbildningarna.

Grupparbete under startveckan på Ställarskolan

Så tyckte vi om utbildningen
Skolan gav oss möjlighet till jobb!
Vi kunde inget innan, nu har vi fått fördjupad kunskap om materialet, miljön, hur ett företag fungerar
och vad det kostar när en maskin står still. Vi har fått en möjlighet att komma vidare. Vi har också en
fördel i konkurrensen men vi vill ändå lära mer.
Vi har förstått att man aldrig blir riktigt fullärd. Det finns hela tiden mer att lära.
Ställarutbildningen bör man välja om man vill komma någonvart, om man har lite ambitioner.
Elin Pettersson & Angelina Sundqvist, Ställare, Talent Plastics i Gislaved
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Intresserad av att utbilda er till ett yrke i en
framtidsbransch?
Det finns möjlighet att komma på besök och få en bild av hur utbildningen till
ställare och operatör går till. Vi har besöksdagar i våra utbildningslokaler i
Anderstorp.
Kontakta oss för att få reda på när nästa tillfälle äger rum.

Önskar ni mer information om utbildningarna eller vill anmäla er?

Varmt välkomna!

Joakim Wiedesheim
VD
Telefon 070-942 39 93
joakim@polymercentrum.se

Anders Mårtensson
Utbildningsledare
Telefon 070-315 74 93
anders@polymercentrum.se

Per Fredrik Drakensten
Utbildningsadministratör
Telefon 072-301 75 37
per@polymercentrum.se

POLYMERCENTRUM SVERIGE AB
Box 152, 334 23 Anderstorp
Besöksadress: Oljevägen 1, Anderstorp
www.polymercentrum.se

Carola Mårtensson
Utbildningsadministratör
Telefon 073-319 40 88
carola@polymercentrum.se

