- PROJEKT SOM FINANSIERAS AV EU OCH DÄR Q STÅR FÖR KVALITET

Varför är det viktigt att främja internationell praktik?
EU:s mål är att öka Europas konkurrenskraft. På en arbetsmarknad som kräver
flexibilitet och snabb förändringstakt är det
viktigt med rörlig arbetskraft. Därför uppmuntrar EU ungdomar och anställde i företag att studera eller praktisera utomlands.
På så sätt får de internationell kompetens
samtidigt som de fördjupar sitt kunnande
inom sitt framtida yrkesområde. Ungdomar
som praktiserat utomlands är mer benägna
att flytta ditt jobben finns.

”It´s not only a good
work experience;
it´s a good
experience for
your whole life.”

Ökad anställningsförmåga
- 86% av studenterna på yrkesinriktade
utbildningar uppger att deras utlandspraktik ökade deras anställningsförmåga.

Göteborgs Tekniska College är med och
bygger upp en databas med praktikplatser
- Databasen är enbart tillgänglig för
nätverkets medlemmar.

- Under perioden 2007-2011 utdelade EU
anslag så att 375 000 personer kunde
resa till ett annat land för att studera,
praktisera eller arbeta.

- Ni beskriver praktikplatsens profil.

- 70% av deltagarna var mellan 18 och 25 år
gamla. 15% av deltagarna var under 18 år
och omkring 15% var över 25 år.
Förutom förbättrade yrkeskunskaper ökar
även ungdomarnas språkkunskaper och
deras personliga utveckling. Därutöver får
de ett bredare kontaktnät och interkulturell
kompetens.

- Ni ställer villkoren och behöver inte ta
emot en praktikant om det inte passar er.
- Ni medverkar i ett europeiskt erfarenhetsutbyte och främjar en rörlig europeisk
arbetsmarknad.

Vill ditt företag vara med?
Exempel på områden där vi söker praktikplatser inom är: automation, underhåll, el.
telematik, IT, elektronik, administration, ekonomi, handel, försäljning, hotell, restaurang,
bygg eller annat.
Flera vinster ditt företag
- Inga kostnader för företaget.
- Nya impulser, idéer och branschkunskaper från annat EU-land.

- Möjlighet att kompetensutveckla
medarbetare utomlands

- Förbättrade språkkunskaper hos
medarbetarna.

Göteborgs Tekniska College är en av aktörerna som bygger upp databasen där målet
är 500 företag i 10 EU-länder ska finnas med.

- Ökad kulturell kompetens på arbetsplatsen.
- Publicering i Q-placements databas.
- Möjlighet att kompetensutveckla
medarbetare utomlands.

http://we-mean-business.europa.eu

HEMSIDOR ATT BESÖKA

Mer information finns på hemsidorna:
• www.q-placements.eu
• www.goteborgstekniskacollege.se

INTRESSEANMÄLAN

Vill du och ditt företag vara med i detta projekt är
du välkommen att kontakta Gisela Bohlin via
gisela.bohlin@gtc.com eller 031-760 34 30.

