2018
FRAMTIDENS MEDARBETARE MÖTER FÖRETAG OCH PRODUKTER

VAD ÄR INDUSTRINATTEN?
Industrinatten är ett attitydförändrande arbete som
drivs av IUC Sjuhärad där teknik- och industriföretag
bjuder in årskurs 8 till två inspirerande besök under
dagtid. Företagsbesöken ger eleverna insikt i hur den
moderna arbetsplatsen ser ut, vilka yrken som finns
och vilken utbildning som leder dit samt utvecklingsmöjligheter som finns inom företaget.
Syftet är att ungdomarna ska upptäcka en framtid
inom industrin.

”

INITIATIVET AV IUC ATT ARRANGERA
INDUSTRINATTEN FÖR ATT INSPIRERA
UNGDOMAR ATT VÄLJA TEKNIKYRKEN ÄR HELT FANTASTISKT. DE SOM
GENOM INITIATIVET VÄLJER TEKNIKUTBILDNINGAR KOMMER ATT BLI VÅR
FRAMTIDA PERSONAL, VI TVEKADE
INTE EN SEKUND ATT VARA MED.

VARFÖR SKA NI VARA MED?
• För att säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning
för ert företag och för regionen
• För att öka antalet ungdomar som utbildar sig inom
teknikyrken
• För att säkerställa att ert företag blir en attraktiv
arbetsplats för morgondagens arbetskraft
Er medverkan är kostnadsfri utöver fikat som ni bjuder
eleverna på. För datum och mer info se baksidan.

- Mikael Äremann, VD IRO AB

www.industrinatten.se
www.iuc-sjuharad.se/industrinatten
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HUR GÅR DAGEN TILL?
FÖRBEREDELSE

Innan dagen för besöken ger vi tips på bra besöksupplägg till de företag som så önskar.

1. BUSSTUR

Ungdomarna hämtas från skolan och åker buss ut till
företagen. Utgångspunkten är en klass per besök.

DATUM:

2. BESÖK 1

Eleverna besöker första företaget i ca 90 minuter. Under
denna tid ska ni visa upp företagets verksamhet och
alla olika yrkesroller som ni har samt prata om varför
just ert företag är så bra att jobba på. Ca 30 minuter är
avsatta för fika och mingel.

2018
Borås

4-5/12

3. BESÖK 2

2019
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn

Samma upplägg som Besök 1. Efter att besöket är klart
kommer ungdomarna att bussas tillbaka till skolan.

23/1
29/1
29/1
5/2

4. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING
Efter de två besöken kommer en uppföljning med
utvärdering att genomföras både med företagen och
eleverna.

Vid intresse eller frågor kontakta mig:
Jan Andersson
0702-75 23 75
jan.andersson@iuc-sjuharad.se
Drivs av

I samarbete med

Med stöd från

