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Volvokoncernen lanserar industriprogram för
arbetslösa ungdomar
Volvokoncernen kommer att lansera ett ettårigt utbildningsprogram inom
industriproduktion särskilt riktat mot arbetslösa ungdomar.
Sammanlagt handlar det om en satsning på 450 miljoner kronor under tre år
som kommer att ge totalt 1 200 ungdomar chansen till en betald utbildning och
en framtid inom produktionsindustrin.
”Volvokoncernen behöver ungdomarna och ungdomarna behöver jobb – det
enkla sambandet är bakgrunden till vår satsning som vi ser som en investering
för framtiden,” säger Olof Persson, chef för Volvokoncernen.

Totalt har Volvokoncernen ett 15-tal fabriker i Sverige som bygger och monterar allt
från olika typer av anläggningsmaskiner och lastbilar till bussar, marin- och
industrimotorer samt växellådor. Syftet med programmet är att ge fler unga en
utbildning som gör att de får rätt kompetens och erfarenhet för att kunna ta jobb inom
produktion, antingen inom eller utanför Volvokoncernen.
”Volvokoncernens svenska industriproduktion står sig väldigt väl i konkurrensen och
är en av orsakerna till våra stora framgångar under de senaste decennierna”, säger Olof
Persson. ”Men skall vi kunna fortsätta att framgångsrikt utveckla vår produktion och
klara kommande pensionsavgångar, måste vi trygga den långsiktiga
kompetensförsörjningen och här spelar de unga en viktig roll. Och mot bakgrund av
den höga ungdomsarbetslösheten känns det än mer motiverat med en sådan satsning.”
Programmet löper under 1 år och varvar teoretisk utbildning med praktik. Vid
utbildningens slut får deltagarna ett utbildningsbevis som visar att de har tillräckliga
kvalifikationer för att kunna klara ett produktionsjobb inom industrin. Volvokoncernen
kommer inte att garantera deltagarna någon anställning efter utbildningens slut men
utbildningen är generell och ger deltagarna möjligheter även utanför Volvo.
”Vi ser det här programmet som en investering, som ett sätt att se till att vi får fram fler
unga välutbildade med rätt kompetens och erfarenhet för att kunna jobba inom
produktionen hos oss eller något annat industriföretag”, säger Olof Persson.
Verkstadsklubben på Volvo välkomnar initiativet med ett industriprogram för
arbetslösa ungdomar.
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”Den höga ungdomsarbetslösheten kräver insatser från flera parter i samhället och här
kan vi inom Volvokoncernen spela en viktig roll” säger Mikael Sällström, ordförande
för Verkstadsklubben på Volvo, som också ser behovet av att få in flera unga inom
produktion: ”Vi har en ökande medelålder bland våra anställda och ett program som
det här ger utmärkta möjligheter att få till den föryngring vi behöver.”
Volvokoncernen avser att ta in 400 ungdomar varje år under tre år till en total kostnad
av 450 miljoner kronor. Under utbildningstiden får ungdomarna avtalsenlig lön.
Volvokoncernen har precis inlett arbetet med att ta fram utbildningsplatser och
utbildningsprogram och räknar med att kunna ta in de första deltagarna under
senhösten 2012. Volvokoncernen kommer löpande att publicera mer detaljerad
information om programmet, inklusive antagningstider och ansökningshandlingar, på
sin svenska sajt, volvokoncernen.se.
2012-04-03
Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.
För ytterligare information om utbildningsprogrammet, gå till http://www.volvokoncernen.se
För fler nyheter från Volvokoncernen, gå till http://www.volvogroup.com/globalnews.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvokoncernen är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för
marina och industriella applikationer samt komponenter för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 115 000 anställda, produktionsanläggningar i
20 länder och försäljning på mer än 190 marknader. Volvo omsatte år 2011 omkring 310 miljarder SEK och är
noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. För mer information besök www.volvokoncernen.se eller
www.volvogroup.mobi om du använder din mobiltelefon
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande 2012-04-03 kl 08.50.
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