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Energibranschen
skriker efter personal
Ystad Energi AB med branschkollegor saknar personal inför framtiden. Så till den grad att de
arbetat fram två helt nya yrkeshögskoleutbildningar tillsammans med Teknikhögskolan. Sök dem
om du vill ha ett säkert jobb på hög höjd, en nyckelroll inom ditt kommande företag och samtidigt vara med och se till att samhället fungerar. En framtidsbransch helt enkelt!
Energibranschen har ont om arbetskraft, mycket p g a reinvesteringar i elnäten. Ystad Energi AB har därför tillsammans
med Teknikhögskolan och flera andra skånska energiaktörer som Kraftringen, Landskrona Energi, Sjöbo Elnät och Staffanstorps Energi varit delaktiga i att arbeta fram två nya yrkeshögskoleutbildningar: Elkraftsberedare och Distributionselektriker.
Nu kan de glädjande meddela att Teknikhögskolan fått utbildningarna godkända av Myndigheten för Yrkeshögskolan.
- Utöver våra långsiktiga och strategiska satsningar inom teknikområden står vi inför en annan stor utmaning, kompetensförsörjningen, som är en kritisk faktor inom energibranschen i sin helhet och även i vår region. I dagsläget finns det ett
behov av cirka 3 000 nya personer i branschen. Därför vill vi gärna vara med att påverka och visa allt det fantastiska, spännande och nyttiga som energibranschen faktiskt uträttar för samhällsnyttan, berättar Jessica Fredson, vd på Ystad Energi.
Energiföretagens uppdrag inom energi, samhällsbyggnad och hållbarhet är oerhört viktigt och till stor nytta för kommuninvånare och företag. Ansvar och krav att leveransen av säker el, fiber och värme fungerar 24/7 är stort. Samhället är oerhört
sårbart om dessa inte fungerar. Därför krävs det att framtiden är säkrad personalmässigt.
- Företagen inom energibranschen kan hjälpa skolorna att marknadsföra sina utbildningar samt aktivt delta i skolornas
ledningsgrupper för att säkerställa en god kvalitet fortsätter Jessica Fredson.
Utbildningarna till elkraftsberedare och distributionselektriker växer inte på träd i landet, vilket innebär att Ystad Energi genom samarbetet med Teknikhögskolan och övriga energibolag nu har möjliggjort att tillsammans skapa något som verkligen sticker ut inom yrkeshögskolan. De två väl avvägda utbildningarna ger branschen precis den kompetens de behöver.
- Energibranschen behöver bli mer synlig för de studerande så att vi blir en självklar och attraktiv bransch att utbildas till
och göra karriär inom. Nu är vi ett steg i rätt riktning och det känns väldigt spännande att få vara med på denna resa,
avslutar Jessica Fredson.
Mer om utbildningarna
Elkraftsberedare: 14 månader, kostnadsfri och CSN-berättigad.
http://teknikhogskolan.se/utbildningar/elkraftsberedare/
Distributionselekriker: 1 år, kostnadsfri och CSN-berättigad
http://teknikhogskolan.se/utbildningar/distributionselektriker/
Mer information
Jessica Fredson, vd Ystad Energi AB, 0411- 57 71 90, jessica.fredson@ystad.se

Ystad Energi AB är ett kommunalägt bolag som erbjuder elnät, elhandel, Öppet Stadsnät och fjärrvärme till Ystads invånare. Ystad Energi strävar efter att bli ett komplett energibolag och börjar därför under våren 2019 även att sälja solceller.
Som ett litet bolag på en marknad med stora konkurrenter kan Ystad Energi erbjuda en unik närhet och korta beslutsvägar
gentemot kunderna.

