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Tekniksprånget inspirerar och motiverar fler unga att välja en högre
teknisk utbildning. Genom Tekniksprånget möter ni era framtida
stjärnor 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.

• En chans att ta ett aktivt samhällsansvar och bidra
till ungdomars utveckling.

• 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.

Mer information finns på tekniksprånget.se
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Varför Tekniksprånget?

Vad innebär det att bli partner?

Den snabba tekniska utvecklingen har kraftigt
förändrat förutsättningarna på arbetsmarknaden.
Behovet av teknisk kompetens har aldrig varit
större och konkurrensen om ingenjörerna hårdnar.
För att klara av framtida utmaningar och rekryteringsbehov behöver fler unga välja en högre teknisk
utbildning. Därför finns Tekniksprånget.

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
bistå med handledare, genomföra rekrytering och
betala praktiklön i fyra månader.

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 mellan
18 och 20 år som tagit examen från Natur- eller
Teknikprogrammet på gymnasiet.

Tekniksprånget gör skillnad!
Sedan 2012 har över 5000 ungdomar gjort praktik
genom Tekniksprånget – hälften av dem är kvinnor.
Vi vet idag att Tekniksprånget får fler ungdomar
att söka en högre teknisk utbildning och motiverar
dem att slutföra sina studier då de fått en målbild
av vad utbildningen leder till.
• 9 av 10 som studerar vidare väljer en utbildning
inom teknik eller naturvetenskap.
• Hälften av de som läser vidare efter praktiken
är kvinnor.
• 94 procent skulle rekommendera Tekniksprånget
till en vän.

Tekniksprånget.se

