3M ÄR NY HUVUDPARTNER
TILL EUROSKILLS 2016
Yrkes-EM i Göteborg, EuroSkills 2016, satsar på att bli den mest hållbara
yrkestävlingen hittills och stärker ambitionerna genom ett samarbete med 3M
som går in som official partner.
- Vi satsar på att bli den mest hållbara yrkestävlingen hittills och vi tror att 3M blir en bra
partner i det arbetet. Tillsammans med dem och våra övriga partners hoppas vi kunna lägga
en god grund och sätta standarden för när vi sedan skickar stafettpinnen vidare till nästa
värdland, säger Lena Sjöstrand, projektledare för Euroskills 2016 på Göteborg & Co.
Yrkes-EM i Göteborg är en logistisk jätteapparat, där stora mängder material behövs för
tävlingarna. Men miljötänket finns med hela vägen från planeringen fram in i genomförandet. 3M
som är världsledande när det gäller personlig skyddsutrustning i riskfyllda miljöer har ett
hållbarhetsarbete som passar EuroSkills ambitioner.
- Det kommer att vara ett antal tuffa tävlingar som kräver både skyddsutrustning och
säkerhetsprodukter i toppklass, och för att säkerställa EuroSkills ambitioner med miljöarbetet i
dessa ser vi vårt deltagande som självklart. Detta är ju vår framtid säger Patrik Ljungkvist,
Brand och Event Manager 3M.
I och med samarbetet med EuroSkills stärker 3M sitt arbete för yrkesutbildningarna, då de
redan stöttar det svenska Yrkeslandslaget och de norska och danska landslagen.

För mer information kontakta:
Viveca Blomgren, Marketing Manger EuroSkills
viveca.blomgren@worldskillssweden.se 0704-31 01 28

KORT OM YRKES-EM 2016
• 1-3 december

• 40 000 kvadratmeter tävlings- och
utställningsyta på Svenska mässan

Pontus Slättman, vd WorldSkills Sweden

• Fler än 500 internationella tävlande

pontus.slattman@worldskills.se 070-514 75 65

• 35 yrken representeras i olika grenar
• Utställningar och föreläsningar för skolan
och näringslivet.

EuroSkills Göteborg 2016
EuroSkills är Europas största tävling i yrkesskicklighet. År 2016 genomförs evenemanget 1-3 december i Göteborg, i
samarbete mellan WorldSkills Sweden, Göteborg & Co och Svenska Mässan. 500 ungdomar från 28 länder kommer att
tävla i 35 yrken. Besökarmålgrupp är ungdomar, föräldrar och skolpersonal. Vår vision är att EuroSkills ska vara en
inspirerande manifestation för yrkesvägar och framtidslust.
Yrkes-EM är en del av yrkesutbildningens år. Bakom satsningen ligger som svenska regeringen, genom Skolverket, samt
LO och Svenskt Näringsliv.
Läs mer på euroskills2016.se
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