Arbetsmarknadskunskap
– ett nytt ämne i skolan
Stärkta av tidigare samarbetsframgångar
tog vi tag i ännu en utmaning: att skapa
en sömlös kedja från grundskola till arbetsliv.
Vårt verktyg – världens ”jobbigaste” lektion.
Arbetsmarknadskunskap är en satsning som
vill ge skolpersonal, elever och deras föräldrar
ökad kunskap om arbetsmarknaden så att
fler kan välja den rakaste vägen till jobbet.
Just nu håller JIV inspirationsföreläsningar och möter 28 000 elever och
deras föräldrar runtom i Västmanland. Föreläsningarna, tillsammans med
ett utbildningsmaterial, beskriver vilka jobb som finns och vad de går ut på
– och vad som krävs för att få dem.
Arbetsmarknadskunskap har fått mycket positiv respons av deltagande
arbetsgivare, elever, föräldrar, lärare, studievägledare och rektorer. Den
uppmärksammas även av statsråd, i riksdag och i departement.

Läs mer om på
www.arbetsmarknadskunskap.se.

ECC – ett globalt
energikompetenscenter
Västerås och Västmanland är i många
avseenden världsledande på kunskap och
forskning inom energi. Därför samlar JIV regionens
energiaktörer till ett globalt energikompetenscenter
– Energy Competence Center, ECC.
Efter flera initiativ där regionens energiaktörer samlades genomförde JIV
en kartläggning som tydligt visade Västmanlands potential som nationell
och global nod för energikompetenser. Tillsammans med akademi, näringsliv och offentlig sektor utgör vi en regional plattform för energikompetens.
Vårt uppdrag är att kartlägga och analysera kompetensbehoven inom
energikedjans alla delar, från produktion till distribution och användning,
samt att skapa kännedom om ECC som ett världsledande centrum nationellt
och internationellt.
Syftet är att i slutänden underlätta regionens kompetensförsörjning
genom ökad rekrytering, utbildning, forskning och utveckling samt nya
företagsetableringar.

Vår framtidsvision
Vår vision är att skapa Sveriges bästa lokala
arbetsmarknad. Våra initiativ skapar modeller
som flera arbetsmarknader och aktörer kan
använda och ta del av.

För mer information:
www.jiv.se
www.yousweden.se
www.arbetsmarknadskunskap.se
Jobba i Västerås
Stora torget 5a, 722 15 Västerås
Tel. 070–718 18 17
E-post: bjorn@jiv.se
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Vi skapar Sveriges bästa
lokala arbetsmarknad
Jobba i Västerås, JIV, är en ekonomisk förening med mer än
30 arbetsgivare som representerar vartannat jobb i Västerås
– halva arbetsmarknaden i Sveriges femte största tätort. Allt vi
gör handlar om att säkerställa långsiktig kompetensförsörjning.
Vår vision är att skapa Sveriges bästa lokala arbetsmarknad.
I egenskap av nav för den lokala och
regionala arbetsmarknaden arbetar vi
dagligen med medlemstjänster som
medflyttarhjälp för nyinflyttade med
arbetare och enskilda riktade rekryterings
aktiviteter för specifika arbetsgivare och
yrkesgrupper. JIV identifierar behov,
kopplar samman offentliga och privata
aktörer och skapar och driver arbetsmarknadssatsningar som ökar möjligheten att
ge arbetsgivare rätt kompetens.

Som nationell arbetsmarknadspartner
delar vi med oss av idéerna och erfaren
heterna från vårt arbete och arbetar fram
uppskalade, strategiska satsningar för
långsiktig kompetensförsörjning som
kan komma Sverige och andra regioner
till nytta.
JIV:s arbete uppmärksammas löpande
av såväl svenska som internationella
myndigheter, organisationer, företag och
andra aktörer.

Nya grepp
i ingenjörsbristen
Sverige, och Västerås, har sedan många år haft ett enormt
behov av teknisk, kvalificerad kompetens. JIV skapar nya
initiativ för att möta ingenjörsbristen.
Utbildningssystemen har svårt att möta
efterfrågan på ingenjörer och annan teknisk
kvalificerad arbetskraft. Konkurrensen om
den kvalificerade arbetskraften är stenhård
mellan arbetsgivarna, samtidigt som Sverige
och stora delar av Europa står inför stora
pensionsavgångar. JIV står bakom ett flertal
initiativ för att skapa bättre matchning
mellan de lediga jobben och den rätta
kompetensen.
1000 jobb
När den senaste lågkonjunkturen inträdde
varslades det på flera håll i landet, samtidigt
som tekniska företag i Västerås hade skriande
behov av arbetskraft. Vi kartlade rekryterings-

behovet och fick fram 1 000 lediga jobb
under ett år. Det blev startskottet på
Västerås största arbetsmarknadssatsning
i modern tid. Målet var att tillsätta de lediga
tjänsterna och etablera Västerås arbets
marknad som ett alternativ.
Det politiska och mediala genomslaget
blev enormt. På inbjudan av företag och
kommuner som drabbats av varsel och
uppsägningar reste JIV till femton orter för
att matcha medlemsföretagens lediga jobb
med varslade och uppsagda. Samtliga 1 000
jobb tillsattes innan året var slut.

”Jobba i Västerås får en viktig
pilotroll som många andra städer
kommer kunna dra lärdom av.”
Tobias Billström

Vi älskar ingenjörer
För att kunna lyckas i den stenhårda
konkurrensen om kvalificerad ingenjörskraft
i Sverige, arbetar JIV med olika rekryteringssatsningar. Som exempel kan nämnas
Vi älskar ingenjörer, där ABB och Bombardier
samarbetade – två arbetsgivare som normalt
slåss om samma arbetskraft. Det blev en
succé där busslaster med ingenjörer från hela
landet sökte nytt jobb i Västerås. Även
Jobbshop som arrangeras tillsammans med
lokala partners samlar hundratals ingenjörer.
Egen modell för arbetskraftsinvandring
Nya grepp i jakten på kompetens behövs när
många arbetsgivare ska hantera effekterna av

nya stora ordrar med fleråriga leveranser,
pensionsavgångar och ett rekryteringsbehov
som utbildningsystemet inte kan matcha
i närtid. Som ett komplement till övriga
satsningar startade JIV ett långsiktigt arbete
med arbetskraftsinvandring.
Vi tar vid efter arvet från 40- och 50-talen
då tiotusentals människor från Finland
och länderna runt Medelhavet lockades
till Asea och Västerås för att möjliggöra
industrialiseringen och elektrifieringen av
Sverige och Europa.
JIV öppnar en egen fungerande modell
och kanal för mer omfattande arbetskrafts
invandring från länder i centrala, södra
och östra Europa.

Ett nytt sätt att tackla
ungdomsarbetslösheten
Efter succén med 1000 jobb fanns en
plattform för samarbete inom flera områden
på arbetsmarknaden. Utifrån det skapades
YOU (Yrkesorientering för unga) – ett nytt
sätt att tackla ungdomsarbetslösheten.
Tusentals ungdomar står utan jobb i Västerås och i Sverige.
Samtidigt skriker arbetsgivarna efter arbetskraft – med rätt
kompetens. YOU är en satsning som vänder upp och ner på
traditionella arbetsmarknadsåtgärder. Arbetsgivare delas in
i olika branscher och berättar vilka jobb som finns och
vad som krävs för att få dem. Ungdomarna får en mentor
och en individuell väg till anställningsbarhet med hållplatser
som utbildning, praktik, sommarjobb och examensarbete.
I slutet av sin resa är ungdomarna mer anställningsbara,
med kompetens som efterfrågas av flera arbetsgivare i de
valda branscherna.

Läs mer på www.yousweden.se.

”Vi måste se till att
de här idéerna inte
stannar i Västerås.”
Hillevi Engström

