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SVENSKA YRKESLANDSLAGET REDO FÖR EM!
– talanger från hela landet tävlar i Yrkes-EM 1-3 december
40 000 besökare från hela Europa förväntas besöka Göteborg när Sverige för första gången i
historien arrangerar en internationell yrkestävling. Mellan den 1 – 3 december välkomnar
Göteborgs stad Europas yrkesskickligaste ungdomar till Yrkes-EM 2016. Mästerskapet hålls på
Svenska Mässan i Göteborg. 40 000 kvadratmeter kommer att fyllas med tävlings- och
utställningsytor samt cirka 500 tävlande från hela Europa som slåss om medaljer inom totalt 35
olika yrken, allt från webbdesign och måleri till lastbilsteknik och florist. Och självklart är vårt
svenska yrkeslandslag på plats för att slåss om medaljerna.
31 svenska talanger ingår i Yrkeslandslaget, som representerar Sverige när tävlande från hela Europa
gör upp i Göteborg om att bli nästa europeiska mästare inom sitt yrke. Totalt är det 35 yrken som
tävlar. Webbdesign, florist, undersköterska, hudterapeut, murare, svetsare och kock är bara några av
de yrkesområden som kommer att visas upp och tävla under Yrkes-EM.
− Imorgon onsdag invigs Yrkes-EM och tävlingarna startar på torsdag och jag vågar säga att jag nog
är lika förväntansfull som de tävlande. Det är ett starkt yrkeslandslag i år och med det stora
publikstödet från alla besökare i Göteborg, ser vi fram emot några riktigt spännande
tävlingsdagar, säger Pontus Slättman, vd på WorldSkills Sweden.
Statsminister Stefan Löfven är på plats för att inviga Yrkes-EM 30 november. Inför invigningen träffar
han också det svenska Yrkeslandslaget för att ge dem sina lyckönskningar i tävlingarna.
Under tävlingsdagarna kan besökare följa mästerskapet på plats, testa sina färdigheter i olika provapå-aktiviteter och besöka seminarier samt workshops. Evenemanget är ett samarbete mellan
WorldSkills Sweden, som är organisationen bakom Yrkeslandslaget, EuroSkills, Göteborg & Co och
Svenska Mässan.
WorldSkills Sweden är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv samt Staten genom Skolverket,
Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Bakgrunden till satsningen är att höja
statusen, intresset och kvaliteten på yrkesutbildningar.

BILDER PÅ LANDSLAGET OCH TÄVLANDE:
Bilder på Yrkeslandslaget:
https://www.flickr.com/photos/yrkessm08/sets/72157669678355125/
https://www.flickr.com/photos/yrkessm08/collections/72157669468674636/

LISTA PÅ TÄVLANDE OCH DERAS HEMORTER:
http://worldskills.se/wp-content/uploads/2016/11/karta_yl2016_nov16.pdf

FÖR MER INFORMATION OM YRKESLANDSLAGET OCH EM:
http://worldskills.se/
http://euroskills2016.com/

För mer information kontakta:
Pontus Slättman, vd, 070 514 75 65, pontus.slattman@worldskills.se
Presskontakt - Yrkeslandslaget:
Jonas Persson, 070 824 39 82, jonas.persson@jmw.se
Presskontakt – Yrkes-EM:
Jonas Hellström, 070 730 26 54, jonas.hellstrom@goteborg.com
Yrkeslandslaget, Sveriges viktigaste landslag, består av landets bästa unga yrkesutövare inom bl a bygg,
design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Sverige har genom åren vunnit flera internationella medaljer.
Bakom Yrkeslandslaget står WorldSkills Sweden som är ett samarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och
staten genom Skolverket, Utbildningsdepartementet och Myndigheten för yrkeshögskolan. Bakgrunden till
satsningen är att höja statusen, intresset och kvaliteten på svensk yrkesutbildning.
www.worldskills.se
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.
Läs mer på euroskills2016.se

