
Save the date: Yrkeslandslaget presenteras i Göteborg
För första gången någonsin hålls en internationell yrkestävling på svensk mark när Göteborg välkomnar Europas yrkesskickligaste ungdomar
till Yrkes-EM i december 2016.

Fredag den 10 juni hålls det en pressträff i Göteborg i Gothia Towers kl 11.30 där det Svenska Yrkeslandslaget presenteras officiellt
tillsammans med information om det kommande mästerskapet.

Inbjudan och ytterligare information kommer under nästa vecka – så håll utkik!

Sveriges viktigaste landslag består av landets bästa unga yrkesutövare inom bland annat bygg, design, industri, it, service, vård- och
tekniksektorn. Sveriges yrkeslandslag 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. 

År 2016 hålls Yrkes-EM 1-3 december i Göteborg i samarbete mellan WorldSkills Sweden, Göteborg & Co och Svenska Mässan. 500
ungdomar från 28 olika länder kommer att tävla i 35 yrken. Man räknar med att närmare 30 000 besökare, från ungdomar och föräldrar till
lärare och skolpersonal kommer att besöka Yrkes-EM i Göteborg. Visionen är att EuroSkills ska vara en inspirerande manifestation för
yrkesvägar och framtidslust. 

***

För mer information om Worldskills Sweden, vänligen kontanta:
Pontus Slättman, VD WorldSkills Sweden, 070 514 75 65 pontus.slattman@worldskills.se

Presskontakt, Yrkeslandslaget:
Martina Larsson, 072 172 63 00, martina.larsson@jmw.se
Jonas Persson, 070 824 39 82, jonas.persson@jmw.se

Presskontakt, Euroskills:
Jonas Hellström, 070 730 26 54, jonas.hellstrom@goteborg.com

WorldSkills Sweden
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket och Myndigheten för
yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta samarbete i uppdrag att öka intresset,
statusen samt kvaliteten för svenska yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden ansvarar för svenska Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM
(WorldSkills) och Yrkes-EM (EuroSkills) samt är arrangör av Yrkes-SM. Yrkeslandslagets huvudsponsorer är AFA Försäkring som värnar arbetsmiljö samt
AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar.


