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Anders Rundquist, vd på Tre-Mek, tror att lärlingsprogrammet kan locka fler till industrin.

Det råder ett skriande behov på arbetskraft till industrierna kring
Trelleborg. Nu startar åtta företag ett lärlingsprogram tillsammans.
Sedan industritekniska programmet sattes på paus blev det redan
skriande behovet på arbetskraft aktualiserat för företagarna.
– Det är jättesvårt att hitta arbetskraft, det säger alla våra kollegor både
här och i Svedala. Och vi står snart inför ett generationsskifte, säger
Anders Rundquist, vd på Tre-Mek i Trelleborg.
Men nu har åtta industriföretag i Trelleborg och Svedala gått samman för
att gemensamt starta ett lärlingsprogram inom industri, under namnet
Industri Akademin Syd.

– Vi gör det här för framtiden. Vi behöver säkra kompetensen inom vår
bransch, säger Anders Rundquist.
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ÖPPNA

Utbildningen är kostnadsfri, CSN-berättigad, ett år lång och kräver att
man redan har gymnasieexamen. 70 procent av tiden kommer att
förläggas på en av arbetsplatserna där eleven handleds av en utbildad
handledare. De resterande 30 procenten kommer att vara studier på
Teknikcollege.



De är företagen bakom Industri Akademin Syd
Tre-Mek i Trelleborg
Sandvik SRP i Svedala
Nordic Plastic Group i Trelleborg
TIBAB i Trelleborg
Reppu Svets och Montage i Trelleborg
Laserstans Techpro i Svedala
Herrströms Mekaniska Verkstad i Trelleborg
Svedala Mekaniska i Svedala



Beroende på vilken inriktning eleven väljer placeras man på någon av de
åtta industriföretagen som ligger bakom utbildningen. De tre
inriktningarna är CNC-operatör, svetsare eller drift och underhåll.

– Vi öppnar ansökningen nästa vecka när hemsidan kommer upp och då
kan man söka till och med midsommar. Det är jättespännande, säger
Camilla Forsberg, administratör på Tre-Mek.
Antagningsprocessen liknar snarare en jobbrekrytering än en
skolansökan. Efter att ha lämnat in CV och personligt brev kommer
intervjuer att hållas.
– Vi letar efter personer som är drivna och har ett teknikintresse, det är
viktigare än fina utbildningar, säger Anders Rundquist.
Trots det stora behovet på arbetskraft har flera kommuner pausat eller
lagt ner sina industriprogram på gymnasiet. Bildningsnämnden i
Trelleborg valde under juni 2018 att lägga industriprogrammet på is, men
beslutade i april i år att återuppta programmet från och med läsåret
2020/2021.
Anledningen är att det varit för få sökande. På Tre-Mek tror man att det
finns fördomar om hur industriarbetet ser ut, vilket inte stämmer.
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Björn Oredsson sköter en av maskinerna på Tre-Mek .

– Det är inte så tungt och smutsigt som det var förr. Och det är inte heller
bara de som inte kan få jobb någon annan stans som hamnar här. Det
krävs kompetens, teknikintresse och driv, säger Camilla Forsberg, men
hon poängterar att man inte ska vara rädd för att söka.
Företagen i Industri Akademin Syd hoppas på att få minst 10 lärlingar,
men det finns plats för 22. De som väljs ut och går utbildningen kommer
har mycket goda chanser till jobb.
– För lärlingarna är det jättebra att arbetsgivaren har varit med från start
till slutet, säger Pernilla Bergqvist, samordnare på Teknikcollege.

Hon har varit med och tagit fram utbildningen tillsammans med
företagen, och hon tycker att det är imponerande att initiativet har
kommit från branschen.
– Jag tror det betyder jättemycket för hela Trelleborg att företagen har
varit med och tagit fram en utbildning. Det händer något nytt och det kan
höja Trelleborg, säger hon.
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