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Välkommen till ”Kompetensnytt” Transportföretagens nyhetsbrev

Gymnasieskolan - Transportnäringens viktigaste samarbetspartner

Gymnasieskolor, med utbildningar som leder till anställning i transportnäringen, är Transportföretagens

viktigaste samarbetspartners inom kompetensförsörjningsområdet. Vi strävar efter att uppfattas på

motsvarande sätt av dig som jobbar på någon av landets gymnasieskolor. Vi tror att vägen till det går via

dialog. Därför har vi tagit fram det här nyhetsbrevet som kommer ut fyra gånger per år och som vi hoppas

ska bidra till en ömsesidig förståelse för utmaningarna i skolans värld och inom branschen.

Läs hela krönikan

Vilka är vi som arbetar med kompetensförsörjningen i
Transportföretagen?
Vilka är vi som arbetar med kompetensförsörjningen i Transportföretagen?

Läs mer

Transportföretagen tar över Bilproffs

Med förändringar kommer möjligheter!

Under 2018 togs beslutet att upphöra med Bilproffs som varumärke, vilket innebar att hemsidan

bilproffs.se släcktes ner den 1 november. Bilproffs var ett samarbete mellan Motorbranschens

Arbetsgivareförbund inom Transportföretagen och IF Metall och ett populärt forum för både yrkeslärare,

elever och andra aktörer inom motorbranschen.

Vi har fått många frågor om vart man nu ska vända sig och det korta svaret är att stora delar av Bilproffs

verksamhet tas över av Transportföretagen. Transportföretagen har länge arbetat med

kompetensförsörjningsfrågor inom alla branscher i transportnäringen och vi hälsar dig varmt välkommen

att kontakta oss.

Vad och hur du kan hitta på Transportföretagens hemsida
Här kommer en förklarande bild över hur du navigerar på vår hemsides plats.
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Informationsmaterial att beställa
Informations- och utbildningsmaterial med fokus

på rekrytering och utbildning av kommande och

nuvarande elever kan du beställa från oss. I

nuläget finns material med fokus på

motorbranschen. Framöver kommer även

material kring transport, flyg och sjöfart att tas

fram. För att ladda hem/beställa material, gå in på:

Länk till Materialbeställning

På vår hemsida hittar du mycket nyttig information som du kan använda dig av i ditt arbete:

• Nyheter och pressmeddelanden kring vårt arbete och senaste nytt om vad som är på gång inom

branscherna

• Transportföretagens yrkeslärarkurser – riktade till er som är yrkeslärare inom fordonsteknik och ger er

chansen att vidareutbilda er inom den senaste tekniken

• Rapporter om rekryteringsbehovet inom olika områden

• Informationsmaterial

• Länkar till eftergymnasial utbildning för såväl elever som för yrkeslärare

• Information och länkar till våra olika evenemang.

Hur ser behovet av personal ut
inom våra branscher?
Visste du att…

• Motorbranschen behöver anställa 6 400 personer

mellan 2018 och 2020?

• Bussbranschen är i behov av 7 300 bussförare

mellan 2018 och 2020?

• Sjöfartsbranschen behöver anställa 800 personer

under den kommande femårsperioden?

• Åkeribranschen behöver 7 000 förare per år och

50 000 förare för de kommande 10 åren?

Länk till rapporter

Digitaliseringsrapporten – fortsatt
stort behov av personal kommande
år
Den ökade och pågående digitaliseringen innebär

förändringar som självkörande fordon och

digitaliserade verkstäder. Det som tidigare sågs

som en utopi är nu verklighet, vilket leder till frågan

– vad händer med all personal? Det är frågan som

vi har ställt i vår rapport ”Kompetensförsörjning när

transportsektorn digitaliseras”. Slutsatsen är att

det även fortsättningsvis finns ett stort behov av

personal. Läs och ladda ner rapporten här:

transportforetagen.se

Vi kör! – ny ungdomssatsning
Du har väl inte missat vår ungdomssatsning

”Vi kör!”?

Vår nya ungdomssajt fokuserar på information om

yrken inom fordon, sjöfart och flyg, som idag har

stor brist på personal. Syftet är att få ungdomar

mellan 13 och 16 år att söka sig till

gymnasieutbildningar som leder till jobb inom

transportnäringen. På sajten finns kort information

om yrken, djupintervjuer, quiz och filmer om

exempelvis motorbranschens yrken med artisten

Oscar Zia och racingmekanikern Lisa Jonasson.

Vi kör finns även på Facebook, Instagram och Youtube.

Länk till vikor.nu
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Detta är än så länge enbart arrangemang för fordonstekniska yrkeslärare och skolledare.

Lorem ipsum

Transportföretagens slutprov
Stort tack för värdefull återkoppling kring slutprovets betydelse för
era elever!

Vi har lyssnat och tagit till oss önskemålet om att inte göra uppehåll med
motorbranschens slutprov under detta år. Därför kommer
Transportföretagen att genomföra ett slutprov för 2019.

Transportföretagens slutprov är till för de elever som går ut en
fordonsteknisk utbildning under våren. Provet sker i ett dataprogram, där
elever får svara på ett antal fordonstekniska frågor. Det äger rum från 15
april till 10 maj 2019.
För mer information och anmälan:

transportforetagen.se/transportforetagens-slutprov

till

LYN:s yrkesprov

Välkommen att anmäla dina elever till fordonslackerarnas yrkesprov!

Den 7–9 maj 2019 samlas branschen på Lugnetgymnasiet i Falun för att
tillsammans träffa våra ungdomar och diskutera kvalitet och rekrytering. En
mycket uppskattad samlingspunkt och möjlighet att träffa lärare, elever och
företag från hela landet. En elev som klarar av yrkesprovet visar att den har
de kunskaper som efterfrågas i branschen – och såklart är även lacklärare
och handledare välkomna att göra yrkesprovet.

Yrkesprovet består av både praktiska och teoretiska moment och de som
klarar provet får ett yrkesdiplom. Anmäl dig här:

lackerare.se

Falun

maj

SAVE THE DATE
Transportföretagens skolforum

Vårt populära seminarium på Viking Line är nu spikat för 2019!

Yrkeslärare, föreläsare och utställare från motorbranschen samlas för en
tvådagarskonferens där syftet är att inspirera, kompetensutveckla och
skapa nätverk.

Läs om Skolforum här

Viking Line

september
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Motorbranschcollege
(MBC)
För att möta motorbranschens

rekryteringsbehov måste

utbildningen vara kvalitativ och

därigenom attraktiv. Det blir den

genom Motorbranschcollege.

Motorbranschcollege är ett

kvalitetssystem som riktar sig

till gymnasieskolor som

tillhanda-håller utbildningar mot

motor-branschens yrken.

Genom att initiera och stärka

samverkan mellan gymnasie-

skolor och företag i

motorbranschen vill vi höja

utbildningskvaliteten.

Läs mer om hur företag och

skola bäst kan samarbeta i din

region:

motorbranschcollege.se

Lackerarnas
Yrkesnämnd (LYN)
Har du frågor kring Yrkesprovet

eller yrkestävlingar för

fordonslackerare - gå in

på lackerare.se.

Lackerarnas yrkesnämnd (LYN)

arbetar för att det ska finnas

välutbildade fordonslackerare

som kan ta sig an en

spännande karriär inom

motorbranschen. LYN har tät

kontakt med branschens

företag genom referensgrupper,

skolor och lärare och arbetar

kontinuerligt för en utbildning av

god kvalitet inom både

gymnasieskolan och vuxen-

utbildningen.

lackerare.se

Transportfackens
Yrkes- och
Arbetsmiljönämnd
(TYA)
TYA är ett samarbetsorgan

mellan Transportföretagen och

flera olika fackförbund.

TYA arbetar med kompetens-

försörjningen inom branscher

som åkeri-, logistik-, däck och

flygbranscherna.

På TYA:s hemsida finns

information om flera transport-

yrken och material att använda

som stöd i undervisningen i

skolan:

tya.se

opinion.transportforetagen.se
transportforetagen.se

Prenumerera Avprenumerera Skicka vidare

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Transportföretagen behandlar dina personuppgifter för att kunna göra utskick till dig. Det laga stödet för
behandlingen är normalt intresseavvägningen i art 6.1 f dataskyddsförordningen. Transportföretagen har
tydligt uppsatta rutiner kring hantering av personuppgifter för utskick, inte minst när det gäller rensning.
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