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Silver och tre brons i Yrkes-VM till viktiga arbetsmiljöförebilder
Igår avslutades världsmästerskapen i yrkesskicklighet för ungdomar under 23 år. I kammade det svenska Yrkeslandslaget hem ett silver och
tre brons. Landslaget sponsras av AFA Försäkring, som ser samarbetet som en betydelsefull del av sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

– Jag har förstått att alla i det svenska laget har arbetat stenhårt och tränat målmedvetet för att försöka ta Sverige till toppen under årets Yrkes-VM. Vi är
både glada och stolta över att stödja Sveriges Yrkeslandslag som nu dragit hem flera stora vinster, säger Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör på AFA
Försäkring, som är huvudarbetsmiljösponsor för Yrkeslandslaget.  

2019 års Yrkes-VM – WorldSkills Competition – arrangerades i Kazani Ryssland den 23–27 augusti och 1 400 unga yrkesverksamma från 68 länder har
under dagarna tävlat i 56 olika yrkesgrenar.

Stenhård träning tog Sverige till toppen

Sverige var med och tävlade om medalj i 25 av grenarna och hamnade i slutändan på prispallen med ett silver och tre brons och sex Medallion for
Excellence.

Silvret togs av industrielektrikern Martin Lindelöw från Hässleholm som också vann ”Best of Nation”, ett pris till de tävlande som presterat bäst för sitt land.
Tre bronsmedaljer plockades hem av till Jonna Mjörnell, undersköterska från Upplands Väsby, Elias Larsson, hotellreceptionist från Hjärup och Vendela
Lundin Pikner, visual merchandiser från Stockholm.

De skickliga unga yrkesutövarna – stora förebilder

– Förebyggande arbete är viktigt i vår verksamhet. Vi vill stötta goda exempel inom arbetsmiljö och ungas arbetsmiljö och arbetsskador tycker vi är extra
viktiga. Med det här samarbetet stöttar vi några av de proffsigaste ungdomarna inom sina branscher. De är inte bara skickliga yrkesutövare utan även stora
förebilder för många andra unga yrkesutövare när det gäller arbetsmiljö, säger Johan Ljungqvist.

Fler unga bör ställa krav på arbetsmiljötrygghet

AFA Försäkring arbetar för att skapa trygghet på jobbet för 4,7 miljoner människor genom så kallade kollektivavtalade försäkringar. Sedan 2014 stöttar AFA
Försäkring Yrkeslandslaget med 1,5 miljoner kronor per år.

– Vi ser samarbetet som en långsiktig möjlighet att nå ut till fler unga när det gäller frågor inom arbetsmiljö och hälsa. Det vore bra om fler unga människor
ställer mer krav på trygghet i sin arbetsmiljö och väljer arbetsplatser där det finns ett kollektivavtal som ger dem extra trygghet på jobbet, säger Johan
Ljungqvist.

Mer fakta om de tävlande och deras placeringar i Yrkes-VM i Kazan i WorldskillsSwedens pressmeddelande.

Kontaktuppgifter till tävlande: https://www.worldskills.se/wp-content/uploads/2019/05/karta_yl2019_namn_v5.pdf
Bilder på tävlande: https://www.flickr.com/photos/yrkessm08/collections/72157676656242708/
Ytterligare information: http://worldskills.se/

Om AFA Försäkring: 9 av 10 är försäkrade genom jobbet. AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist,
dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv,
kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja
forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och
PTK. www.afaforsakring.se


