Pressmeddelande 2016-04-08
Utbilda dig till elkraftingenjör på Samarkand i
Ludvika.
Det fattas elkraftingenjörer i regionen.
-

-

Det är i högsta grad ett bristyrke, säger Jan Sundqvist, analytiker på
Arbetsförmedlingen. Sundqvist tror till och med att teknikföretagen i
regionen skulle ha en bättre ekonomisk utveckling om de kunde hitta rätt
kompetens.
Dessutom har vi bland Sveriges äldsta ingenjörer i Dalarna, och många
kommer att gå i pension inom en snar framtid. Att hitta nya elkraftingenjörer
är ett elände och ett problem, säger Sundqvist.

Det vill Samarkand råda bot på. Under tre år har Samarkands Högskolecentrum
samarbetat med Arboga lärcentrum runt en Elkraftingenjörsutbildning. Igår blev det
klart att samarbetet fortsätter. Det betyder att man senast 22 maj 2016 kan söka till
YH-utbildningen som startar här i Ludvika i aug 2016.
Cormac Loughran och Erik Andersson är två av de elever som hittills gått
utbildningen. De blir tillsammans med sex kurskamrater färdiga elkraftingenjörer nu
i juni.
Cormac som alltid varit intresserad av elbranschen tog tjänstledigt för att plugga, och
har redan innan utbildningens slut fått jobb som driftingenjör på Trafikverket.
Erik hade eget företag inom entreprenadbranschen och ser utbildningen som ett bra
komplement till den praktiska erfarenhet han redan har.
Båda tycker det varit bra att kunna studera på Samarkands Högskolecentrum.
-

Det var en förutsättning för mig att kunna stanna i stan. Hade utbildningen
bara gått i Arboga hade jag inte hoppat på, säger Erik.

Nu hoppas Samarkands Högskolecentrum på tillräckligt många sökanden för att
utbildningen ska bli av igen hösten 2016. Mer om utbildningen:
http://www.arboga.se/forskola-skola/vuxenutbildning/yrkeshogskolan/elkraft/
Andra nyheter i höst är att Högskolan Dalarna förlägger KULA-kursen ”Professionell
förhandling på arbetsplatsen” på Samarkands Högskolecentrum. För mer
information om kursen kontakta Marie Moström Åberg på Högskolan Dalarna,
mmt@du.se, tel. 023-77 88 48 eller lär mer på www.du.se/kula
För mer information om att plugga på Samarkands HögskoleCentrum, kontakta
Håkan Runnberg, e-post: hakan.runnberg@samarkand2015.com, tel: 0240-867 98

