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Svenska landslaget till Yrkes-EM klart
- tävlar i Frankrike 2-4 oktober
Den 2-4 oktober går Yrkes-EM, EuroSkills, av stapeln i Lille, Frankrike. 26 europeiska
länder deltar och Sverige skickar den största truppen någonsin i ett EM-sammanhang.
Dekoratörer, träarbetare samt väg- och anläggningsarbetare är med för första gången i
den svenska truppen.
Fakta om de tävlande, deras yrken samt bostadsort finns i bifogad karta.
Sveriges trupp består av 22 tävlande inom 17 yrken. Tävlingsgrenarna mekatronik,
butikskommunikation, florist, träarbete och väg/anläggning tävlar i lag om två. Samtliga
tävlanden under EM är under 26 år vilket är lite äldre än på ett VM där alla ska vara under
23 år.
– Vi har en stark trupp i år med 22 ungdomar. I flera av yrkena tävlar ungdomarna i lag
vilket ger en extra dimension till deras yrkeskunnande och tävlingen, säger Pontus Slättman,
vd WorldSkills Sweden.
WorldSkills Swedens arbete syftar till att öka intresset för, och lyfta fram, svensk
yrkesutbildning genom bland annat medverkan i olika yrkestävlingar. Intresset för
WorldSkills Swedens aktiviteter växer hos de olika yrkesnämnderna och branscherna som
arbetar med rekrytering till yrkesprogrammen. Inför Yrkes-EM i Lille och hemma-EM i
Göteborg 2016 är det flera branscher som satsar stort för att nå internationella framgångar.
WorldSkills Sweden har från och med i höst en ny vd, Pontus Slättman, samt nya lagledare
från LO och Svenskt Näringsliv. Pontus Slättman har själv tävlat i Yrkes-VM 2003 som
elektriker. Han har även arbetat som lärare på elprogrammet i Nybro samt nu senast med
rekrytering hos elteknikföretagens bransch- och arbetsgivarorganisation EIO.
Mottagning på Arlanda
Den 6 oktober kl 13.30 sker en mottagning av det Svenska Yrkeslandslaget på Arlanda,
SkyCity och lokalen Dreamliner.
För mer information kontakta:
Pontus Slättman, vd, 070 514 75 65 pontus.slattman@worldskills.se
Lagledare: Sofia Sjöström, 070 296 65 19 sofia.sjostrom@svensktnaringsliv.se
Jonas Ivman, 070 372 26 71 jonas.ivman@lo.se
Presskontakter:
Liza Skoglund 072 350 92 22 liza@bystrombalodis.se
Lotta Balodis 070 483 62 25 lotta@bystrombalodis.se
Pressbilder: www.worldskills.se/press
- välj album EuroSkills 2014 på Flickr eller skriv namn på den person ni söker högst upp i
högra hörnet och välj ”WorldSkills Sweden photostream”

Rörligt bildmaterial
Filmare finns på plats under Yrkes-EM. Vänligen kontakta presskontakter enligt ovan för
beställning av rörligt material för tv och webb.
Ackreditering till tävlingen i Lille:
http://www.euroskills2014.org/media-article-en-5-22-40-to-obtain-a-press-accreditation.htm
WorldSkills Sweden
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket
och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta
samarbete i uppdrag att höja kvalitet, status och intresset för svenska yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden ansvarar för
svenska Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills) och EuroSkills samt är arrangör av Yrkes-SM. Yrkeslandslagets
huvudsponsorer är AFA Försäkring som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar.

