
VI UTBILDAR FRAMTIDENS 
SAMHÄLLSBYGGARE OCH INNOVATÖRER

FORMA FRAMTIDENS 
ARBETSKRAFT

SAMARBETA MED 
TEKNIKHÖGSKOLAN

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 
teknikhogskolan.se.

FORTBILDA DIG OCH 
DIN PERSONAL

Hos Teknikhögskolan 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 
TEKNIKHÖGSKOLAN

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.

Teknikhögskolan är en del av Plushögskolan 
AB och vi har lång erfarenhet av utbildning. 
Vi finns på 14 orter runt om i Sverige och 
erbjuder utbildning inom IT, teknik, bygg 
och anläggning, logistik samt ledarskap. 
Plushögskolan AB är en del av AcadeMedia, 
norra Europas största utbildningsföretag.

SOM FÖRETAG kan du samverka med Teknikhögskolan på olika sätt. 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 yrkeshögskoleutbildning är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori 
med arbetslivsanknutet lärande. Yrkeshögskolan finns för att säkerställa att det finns 
utbildningar inom yrkesroller där det finns ett uttalat behov av fler personer med rätt 
kompetens.



teknikhogskolan.se/foretag

Inom ramarna för yrkeshögskolan kan nä-
ringslivet 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 ett 
engagemang är att anställande arbetsliv får 
ett mer kompetent rekryteringsunderlag som 
har erfarenhet av yrket och kan vara med i 
produktionen redan från dag ett.

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 teknikhögskolan
för Region Mälardalen:

Green Logistics Management (Distans)
- LIA: vecka 9-22 (2021) & 15-24 (2021)

Processoperatör Livsmedel (Distans)
- LIA: vecka 13-22

Automationsingenjör Robotik i Eskilstuna
- LIA: vecka 43-50 (2020) & 11-20 (2021)

Elkraftsingenjör i Västerås
- LIA: vecka 42-49 (2020) & 9-19 (2021)

Elektronikingenjör i Västerås
- LIA: vecka 19-23 (2020) & 41-47 (2020)
samt 12-23 (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

SAMARBETA MED 
TEKNIKHÖGSKOLAN

• Saknar du en viss kompetens på 
arbetsmarknaden? Var med och 
initiera en ny utbildning så hjälps vi 
åt att möta behovet.

• Har du sett en utbildning hos oss 
som du vill engagera dig i? Var med 
och utforma pågående såväl som 
nya utbildningar och dess 
kursinnehåll.

• Berätta för oss vilka kompetenskrav 
ni som arbetsgivare ställer på en viss 
yrkesroll som vi kan utbilda inom!

• Vill du utbilda inom ditt 
expertområde? Våra utbildare 
kommer från branschen och kan 
välja att utbilda vid sidan av sin 
ordinarie yrkesroll.

• Bli en ledningsgruppsmedlem. 
Genom att sitta med i 
ledningsgruppen för utbildningen
(fyra möten/år) får du en gyllene 
möjlighet att bidra till, och påverka 
framtidens kompetens.

• Ta emot studerande på praktik, så 
kallad LIA (lärande i arbete). Eller 
varför inte ta emot en klass för 
studiebesök och berätta mer om 
yrkesrollen och er verksamhet?

HUR KAN DU 
ENGAGERA DIG?


