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Så ska unga lockas till industrin!
Det var ett rekordstort intresse för FindIT- Forum for Industrial IT Solutions branschdag på
Sandbacka Park i Sandviken den 5 november då framgångsfaktorer inom industriell IT var i
fokus. Dagen arrangerades för tredje året i rad och deltagandet har vuxit för varje år. 150
personer från stålindustrin samt små –och medelstora tillverkande företag i Gävleborg- Dala
regionen medverkade.
En gemensam utmaning för industriföretagen i regionen är hur de ska locka unga att söka
sig till branschen. Idag är det en hög åldersstruktur på företagen och hos de unga lever
tyvärr gamla fördomar kvar om hur ett arbete inom industrin är.
-”De unga vet inte vad som finns innanför väggarna på en fabrik. När de kommer hit ser
de att vi arbetar med den senaste informationstekniken, säger Mats Axelsson IT-chef Stora
Enso Skutskär. Samarbetet med skolan ska startas i förskoleåldern för att grunda ett intresse,
menar Mats.”
Att ett samarbete med skolan är viktigt verkar alla vara överens om, men för många är det
ett stort kliv att ta den första kontakten. Ett framgångsrikt exempel är Verkstadscentrum i
Söderhamn där industriföretagen räddade Industriprogrammet på Staffangymnasiet när det
skulle läggas ner 2002. Helena Torstensson på Process Produkter i Söderhamn berättar att
ett år av tre tillbringar eleverna på företagen där de lär sig det praktiska i yrket, det
teoretiska sköter skolan.
-”Vi vet att de tillverkande företagen har en hög medelålder och ett stort behov av att
nyanställa så programmets överlevnad var väldigt viktig för oss. De här ungdomarna är ju
våra framtida medarbetare och i första kullen som gick ut fick alla anställning, säger
Helena.”
Branschdagen arrangerades av FindIT – Forum for Industrial IT-solutions som är en satsning
med syfte att bygga ett kompetenscenter inom Industriell IT där regionens företag inom
stålindustrin samt dess leverantörer samverkar för att stärka konkurrenskraften.
-”Den här dagen har visat vilket stort behov och intresse det finns för mötas och samverka,
säger Ulrika Malmkvist, processledare FindIT. Vi börjar redan nu att planera för nästa års IT
Forum som arrangeras den 7-9 oktober i samband med Företagarforum på Göransson
Arena i Sandviken.”
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