
VI SKAPAR FRAMTIDENS FÖRETAGANDE.

FORMA FRAMTIDENS 
ARBETSKRAFT

SAMARBETA MED 
AFFÄRSHÖGSKOLAN

Samtliga av våra yrkeshögskoleutbildningar 
har en ledningsgrupp kopplad till sig, med 
representanter från branschen. Om du vill 
vara med och forma innehållet i en viss 
utbildning för att kunna hitta rätt kompetens 
i framtiden är detta en ypperlig chans. Se till 
att din framtida arbetskraft är rätt utbildad.

Läs exempel på hur du kan engagera dig 
på nästa sida. Har du ytterligare idéer om 
hur vi skulle kunna dra nytta av varandras 
kompetens? Tveka inte att höra av dig till 
den ort du är intresserad av att samarbeta 
med. Specifika kontaktuppgifter hittar du på 
affarshogskolan.se.

FORTBILDA DIG OCH 
DIN PERSONAL

Hos Affärshögskolan finns många möjligheter 
för intern kompetensutveckling. Vi erbjuder 
företagsutbildningar och skräddarsydda 
koncept efter era behov. I vårt nätverk finns 
över 300 utbildare från näringslivet med 
spetskompetens från sin bransch.

BEHOV AV 
NYREKRYTERING?

KORT OM 
AFFÄRSHÖGSKOLAN

För dig som företag har du möjlighet att 
ta emot en studerande som läser hos 
oss. LIA-perioden (praktik) är en utmärkt 
rekryteringsväg där båda parter har 
möjlighet att prova ett samarbete utan att 
förbinda sig till en anställning.

Affärshögskolan är en del av Plushögskolan 
AB och vi har lång erfarenhet av utbildning. 
Vi finns på 11 orter runt om i Sverige och 
erbjuder utbildning inom ekonomi, försäljning, 
inköp, marknadsföring och projektledning. 
Plushögskolan AB är en del av AcadeMedia, 
norra Europas största utbildningsföretag.

FÖR DIG SOM FÖRETAG finns många sätt att samarbeta Affärshögskolan. Vår vision är 
att vara bäst på utbildning i samarbete med näringslivet - något vi sysslat med i över 20 
år. Vi erbjuder yrkeshögskoleutbildning, företagsutbildning och skräddarsydda koncept. 
En YH-utbildning är eftergymnasial och kombinerar teori med arbetslivsanknutet 
lärande, du ser, lär och applicerar sedan teorin i praktiken. Yrkeshögskoleutbildningar är 
skapade för att möta arbetslivets kompetensbrist - vi utbildar för att säkra morgondagens 
företagande. Med andra ord så ger YH kompetens när och där det behövs - för ditt 
företags och organisations framtid.



affarshogskolan.se/foretag

Inom ramarna för yrkeshögskolan kan 
näringslivet ta olika roller och initiativ 
i sitt engagemang för en utbildning. 
Vår uppgift som utbildningsanordnare 
är att förse näringslivet med den 
yrkeskompetens som krävs och där är ert 
stöd i processen en grundförutsättning. 

Resultatet av att ett företag  engagerar 
sig i yrkeshögskolan, är att ni får ett än 
mer kompetent rekryteringsunderlag 
som kommer in med grundläggande 
erfarenhet från utbildningen av yrket, 
och dessa personer kan ofta vara igång 
redan från dag ett.

SAMARBETA MED 
AFFÄRSHÖGSKOLAN

• Ta initiativ till eller medverka vid 

en YH-ansökan

• Var med och utforma en 

pågående/ny utbildning

• Utforma kurser och kursinnehåll

• Ansvara för kurser eller delta i 

utbildningsmoment, som utbildare

• Erbjuda studiebesök

• Vara med i ledningsgruppen för 

utbildningen (fyra möten/år)

• Ta emot studerande på praktik, så 

kallad LIA (lärande i arbete)

HUR KAN DU 
ENGAGERA 
DIG?

TA EMOT EN STUDERANDE PÅ LIA 
- en win-win för både er som företag och 
den studerande. Följande utbildningar och 
LIA-perioder finner du på Affärshögskolan 
för Region Mälardalen:

B2B-säljare i Örebro
- LIA: vecka 11-22 (2021)

Inköpare och upphandlare i Västerås
- LIA: vecka 41-50 (2020) & 7-17 (2021)
 

VILL DU VETA MER? 

Välkommen att kontakta oss!  
Joel Rudolfsson, Örebro Tel: 019-611 58 57
Joel.rudolfsson@plushogskolan.se  

Niclas Lignell, Västerås/Eskilstuna  
Tel: 021-10 49 72
niclas.lignell@plushogskolan.se


