LAPPLANDSVUX

YRKESUTBILDNINGAR

Vi tillgodoser näringslivets

behov av utbildning

Det finns ett ständigt behov av att anställa välutbildade människor, även om många företag totalt
sett drar ner på antalet anställda. Det finns anledning till många av de neddragningar som sker.
Jobben blir mer och mer datoriserade. Idag utbildas alldeles för få till industriyrken och det råder
därför stor brist på väl utbildad arbetskraft inom flera yrkesområden. Framtidens yrkesmänniskor
liknar inte gårdagens.
Det är här Lapplandsvux kommer in i bilden. Vi kan
erbjuda skräddarsydda utbildningar som passar det
behov som näringslivet har. Det gör oss lite unika.
Vi arbetar gärna och nära med näringslivet.
Den vuxenutbildning vi erbjuder är likvärdig med
utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk.

Studietakten och antalet ämnen liksom kombinationen
av dessa bestämmer de studerande själva.
Många läser bara enstaka kurser.
På så sätt kan vi erbjuda näringslivet i vårt område
väl utbildad arbetskraft för att möta de behov som
finns.

BioStor - ett lysande exempel
Skellefteå Kraft köpte den nedlagda spånskivefabriken i
Storuman för att skapa världens modernaste bioenergikombinat.
Till detta behövde man väl utbildad personal och då blev
lösningen med bland andra Storuman Lärcentrum perfekt.
På mindre än ett år utbildades 21 personer för att kunna driva
anläggningen i full drift.

BioStor invigdes av kungen i september 2008 och hade då redan
varit i drift ett antal månader - med lokalt utbildad personal.

“Det är viktigt för oss att det finns utbildad arbetskraft i närområdet.
Allt blir så mycket lättare när vi vet att eleverna fått rätt utbildning
för det jobb de ska göra.”

Ivan Nygren, KJIN Schakt AB

Vi finns till för dig

som vill mer!

Vill du utvecklas och hitta nya utmaningar? Ta chansen och gå en av våra utbildningar inom
Lapplandsvux. Studierna kan bedrivas på helfart med närträffar och/eller videokonferenser
eller helt på distans via internet.
Närträffar sker på den ort som är huvudort för kursen. Vid videokonferensträffarna har du möjlighet att sitta på ditt lokala lärcentrum i hemkommunen.
Hur många kurser och vilka du läser bestämmer du själv.

Bredda och fördjupa din kompetens
Via Lapplandsvux kan du som vuxen utveckla,
bredda och fördjupa din kompetens genom att:
4 komplettera tidigare utbildning
4 komplettera din behörighet för högskolestudier
4 läsa kurser för din personliga utveckling eller utveckla dig
i ditt arbete. Vi erbjuder ett 40-tal teoretiska distanskurser på
gymnasial nivå.

Exempel på yrkesinriktade utbildningar
4Omvårdnad
4Elinstallatör

4Ekonomi
4Träteknik

4Svets och mekanik
4Transportutbildningar

Exempel på företagsinriktade kurser
4Praktisk bokföring
4Småföretagande A

4Företagsekonomi A-B 4Praktisk marknadsföring
4Redovisning och beskattning

Inom Lapplandsvux genomför vi också uppdragsutbildningar inom farligt gods,
truck- och hjullastarförare, certifieringar på grävmaskin med mera.

“ Våra erfarenheter att nyttja Komvux i Lycksele är goda. I vårt företag,
som har en internationell marknad, fanns behovet att utbilda vår personal
i affärsengelska. Upplägget och utbildningen var väldigt bra.”

Tony Norgren, platschef på Plymovent i Lycksele

Det är vi som är Lapplandsvux
Lapplandsvux är ett samarbete mellan kommunala vuxenutbildningar i
inlandskommunerna i Västerbottens län. Lapplandsvux har utbildningar
inom gymnasiala ämnen och yrkesutbildningar. Genom detta samarbete
kan vi erbjuda ett stort antal utbildningar.
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