Motorbranschcollege
BÄTTRE KOMPETENSFÖRSÖRJNING
UTBILDNING FÖR FRAMTIDEN
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Attraktiv
utbildning

MOTORBRANSCHEN

Ändrat yrkesinnehåll och stort rekryteringsbehov
Motorbranschen kännetecknas av en snabb teknisk utveckling. Yrkenas inne
håll har förändrats mycket de senaste tio åren, inte bara vad gäller tekniska
kunskaper utan även sättet att arbeta. Kundkontakter är betydligt vanligare i
dag, liksom behovet av språkkunskaper.
Motorbranschen har ett stort rekryteringsbehov. De närmaste tre åren 		
behöver branschen anställa närmare 6 000 personer. Det innebär att jobb vän
tar varje elev som väljer gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar.
För att möta motorbranschens rekryteringsbehov måste utbildningen vara
kvalitativ och därigenom attraktiv. Det blir den genom Motorbranschcollege.

MOTORBRANSCHCOLLEGE
Kvalitetssäkrad utbildning till motorbranschens yrken
På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat sam
arbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är cen
tralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som
skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för
arbetslivets behov.
För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska
utbildning möta sex kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot
elever och arbetsmarknaden. Kriterierna omfattar:
en säkrad kompetensförsörjning
en stärkt samverkan mellan skolan och branschen
kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
en god kompetensutveckling av yrkeslärarna
ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande
Klarar skolan dessa sex kriterier certifieras den som Motorbranschcollege.

SÅ ENGAGERAR DU DIG
(för företaget)

Företagens engagemang är avgörande för framgången med Motorbransch
college. Det är företagen som ser till att kvaliteten blir på högsta nivå. Som
företagare kan du engagera dig i din lokala gymnasieskolas certifieringsprocess
genom att delta i en så kallad MBC-grupp. MBC-gruppens roll är att stärka
utbildningskvaliteten och driva certifieringsarbetet framåt samt stötta skolorna
med att uppfylla kvalitetskriterierna för Motorbranschcollege. Ta kontakt med din
lokala gymnasieskola för att engagera dig i en MBC-grupp.

BLI MOTORBRANSCHCOLLEGE
(för skolan)

Motorbranschcollege är framtidens fordonstekniska utbildning och något som
gymnasieskolor med inriktningarna karosseri, lastbil och mobila maskiner samt
personbil kan certifieras till. En certifieringsprocess börjar alltid med en intresse
anmälan på motorbranschcollege.se. Där finns mer information om hur just din
skola kan bli ett Motorbranschcollege.

	

Arbetsmarknadens parter i samverkan

Motorbranschcollege är ett samarbete mellan
Motorbranschens Arbetsgivareförbund och IF Metall.

FÖR MER INFORMATION
Vill du veta mer om Motorbranschcollege – till exempel hur man startar ett Motorbranschcollege
alternativt hur ditt företag kan engagera sig i det arbetet? Kontakta då Motorbranschcollege,
info@motorbranschcollege.se alternativt 072-454 89 53.
Läs mer på motorbranschcollege.se och facebook.com/motorbranschcollege
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