Övningsföretag
Ett unikt utbildningskoncept där studenten lär sig om ett företags olika arbetsuppgifter
genom att träna på dem. Iris Övningsföretag drivs som ett verkligt företag och bedriver
handel med andra övningsföretag. Det finns 7500 övningsföretag i världen och utbildningen visar goda resultat. På Iris Övningsföretag i Södertälje har 66% av studenterna fått
jobb efter avslutad utbildning. I Halmstad ligger siffran på 87%.

I övningsföretaget
●● utgår vi från problembaserat lärande - learning by doing
●● arbetar vi inom olika avdelningar och med riktiga affärssystem
●● får studenten handledning i reell miljö, snarare än undervisning
●● utvecklar den studerande sin kunskap och kompetens i samverkan med andra
●● sker det praktiska lärandet i nära samverkan med våra Fadderföretag.
Övningsföretag yrkesvux

”

Jag hade svårt att få jobb efter skolan då jag
inte hade slutfört gymnasiet. Övningsföretag blev
ett lyft för mig. Efter utbildningen kunde jag skriva
på mitt CV att jag har en gymnasieutbildning och
yrkeserfarenhet. En stor skillnad när man söker
jobb. Det tog inte lång tid förrän jag blev erbjuden
arbete.

”

Mona, fd deltagare. Idag fast anställd inom
administration på ett industriföretag

Övningsföretag integration

”

Jag är utbildad ekonom i Armenien och hade
jobbat som det i över 10 år i mitt hemland. Här fick
jag hjälp att komma in i det svenska arbetslivet. Jag
lärde mig Visma bokföringsprogram och om regler
i svensk bokföring. Jag lärde mig hur man beter
sig och pratar under möten och vid presentationer.
Jag fick också ny kunskap om lagerplanering och
försäljning. Dessutom fick jag flera vänner och förbättrade snabbt mitt språk.

”

Tamara, fd deltagare. Jobbar idag med ekonomi och
administration på ett av Sveriges största assistansbolag

Övningsföretag rehabilitering

”

Jag hade varit utbränd och sjukskriven och vägen
tillbaka till arbetslivet gick via Iris Övningsföretag.
Här var allt som på riktigt. Jag gick till jobbet varje
dag och fick samtidigt prova på nya arbetsuppgifter.
Jag fick självförtroendet tillbaka och kunde ta kontakt med nya arbetsgivare, och det dröjde inte länge
förrän jag fick napp.

”

Anna, fd deltagare. Idag fast anställd och med balans
i livet

Övningsföretag uppdragsutbildning

”

Jag ser hur små- och medelstora företag efterfrågar en bredare kompetens idag. Man vill
anställa generalister. Iris Övningsföretag ger en
utmärkt möjlighet att anställa en person som har
vissa efterfrågade kompetenser och att investera
i personens fortbildning. Detta gör att företag kan
rekrytera mer efter de ”mjuka” faktorerna, alltså
hur väl personen stämmer in med företagskulturen
eller personlighetsmässigt i gruppen.

Annika, rekryterare

”

Vill du veta mer om Iris Övningsföretags olika erbjudanden eller få hjälp att skräddarsy ett upplägg
efter just ditt behov?

Kontakta
Anne Lindgren, affärsutvecklingschef Iris
Telefon 070-370 56 48, E-post anne.lindgren@irisgruppen.se

Iris är en av Sveriges ledande tjänsteleverantörer inom arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet och bedriver
verksamhet på cirka 70 orter i landet. Vi erbjuder tjänster som stärker individen på väg mot ny och egen försörjning.
På så sätt bidrar vi aktivt till minskad arbetslöshet och förbättrad integration i samhället. Läs mer på www.iris.se

