TILLSAMMANS FÅR VI FLER
UNGA ATT VILJA BLI INGENJÖRER

Tekniksprånget ger unga talanger chansen att praktisera som
ingenjör i fyra månader. Det inspirerar och motiverar dem till att välja
en högre teknisk utbildning. 8 av 10 ungdomar vill bli ingenjör efter
avslutad praktik – hälften av dem är kvinnor. Genom Tekniksprånget möter
ni era framtida rekryteringsbehov och stärker samtidigt
Sveriges konkurrenskraft.

NÅGRA AV VÅRA 200 PARTNERS

VARFÖR MEDVERKA I TEKNIKSPRÅNGET?
+

Möjlighet att stärka bilden av
er som en attraktiv framtida
arbetsgivare bland unga talanger

+

Tillgång till ny kompetens som
stimulerar innovation och
förändring

+

Ledarskapsutveckling
och kunskap om hur
morgondagens arbetskraft
motiveras

+

Möjligheten att påverka
ungas vägval och er framtida
kompetensförsörjning

+

En chans att ta ett aktivt
samhällsansvar och bidra till
ungdomars utveckling
Mer information
finns på tekniksprånget.se

VARFÖR TEKNIKSPRÅNGET?
Den snabba tekniska utvecklingen har kraftigt
förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden.
Behovet av teknisk kompetens har aldrig varit
större och konkurrensen om ingenjörerna hårdnar.

VAD INNEBÄR DET ATT BLI PARTNER?
Som partner till Tekniksprånget får ni chansen att
påverka ungas vägval och skapa värdefulla relationer till
morgondagens arbetskraft. Ni väljer själva hur många och
vem ni vill erbjuda praktik. Ni åtar er att:

För att klara av framtida utmaningar och
rekryteringsbehov behöver fler unga välja en högre
teknisk utbildning. Därför finns Tekniksprånget.

*
*
*

VAD ÄR TEKNIKSPRÅNGET?
Tekniksprånget är ett betalt praktikprogram på fyra
månader som inspirerar och motiverar fler ungdomar att
söka en högre teknisk utbildning. Genom praktiken får de
insyn i vad en ingenjör arbetar med och en målbild för sina
studier.
Programmet genomförs två gånger per år (höst/vår).
VEM KAN SÖKA PRAKTIK?
Tekniksprånget riktar sig till ungdomar (18–20 år) som
gått ut NA eller TE på gymnasiet och är behöriga att söka
till en högre teknisk utbildning.

Bistå med handledare
Genomföra rekrytering
Betala praktiklön i fyra månader (min. 15 500 kr/mån)

Bland våra medverkande partners finns allt från
snabbväxande it-bolag till multinationella industriföretag
och statliga verk.
TEKNIKSPRÅNGET GÖR SKILLNAD!
Sedan 2012 har över 4000 ungdomar gjort praktik
genom Tekniksprånget. Vi vet idag att Tekniksprånget
får fler ungdomarna att söka en högre teknisk
utbildning och motiverar dem att slutföra sina studier.
Efter praktiken anger:

*
*
*

7 av 10 att Tekniksprånget påverkat deras val av studier
8 av 10 att de vill bli ingenjör
9 av 10 att Tekniksprånget minskar avhopp från studierna

RÖSTER OM TEKNIKSPRÅNGET

En av de största utmaningarna för
svenskt näringsliv är att säkerställa
framtida kompetensförsörjning.
Om Sverige ska fortsätta att vara
ett land i framkant måste fler unga
inspireras till att välja en
teknisk utbildning.

Behovet av teknisk kompetens
kommer fortsätta att
öka. Om Sverige ska behålla och
stärka positionen som
ett land i framkant, måste fler
unga inspireras till att
välja en teknisk karriär.

Tekniksprånget är en framgångsrik
modell att inspirera unga till
fortsatta och kvalificerade
ingenjörsstudier och effektivt
säkra kompetensförsörjningen i
teknikintensiva och
innovativa företag.

Johan Forssell
Verkställande direktör,
Investor

Helena Stjernholm
Verkställande direktör,
Industrivärden

Björn Rosengren
Verkställande direktör och
koncernchef, Sandvik

