Övningsföretag
Learing by doing på riktigt!

Iris Övningsföretag som
•
•
•
•

Integration/etablering
Yrkesvux
Rehabilitering/arbetsträning
Uppdragsutbildning

OM ÖVNINGSFÖRETAG
Övningsföretag startade i Tyskland för över femtio år sedan och har funnits i Sverige
sedan 1994. Konceptet användes först för omskolning av vuxna och som grundläggande utbildning för ungdomar. Konceptet har utvecklats genom åren och idag finns
över 7 500 övningsföretag i över 40 länder och inom en rad olika områden;
●● Gymnasie- och vuxenutbildning
●● Högskolor och universitet
●● Yrkesskolor
●● Arbetsmarknadsutbildning
●● Kriminalvård och rehabilitering

ÖVNINGSFÖRETAG – ETT VIRTUELLT FÖRETAG
I den engelskspråkiga världen kallas övningsföretag för virtual enterprise. Övningsföretag är ett unikt utbildningskoncept där studenten lär sig om ett företags olika
arbetsuppgifter genom att träna på dem. Studenterna lär sig att driva projekt och att
bedriva handel med andra övningsföretag.

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.
GODA RESULTAT – NÅGRA EXEMPEL
I Spanien har över 90 000 studenter genomgått utbildningen sedan 1987. Över 70%
av dessa har fått jobb efter avslutad utbildning.
I Kanada har 73% anställning efter utbildningen.
I Sydkorea ligger resultatet på 70%.
I Sverige har Iris Övningsföretag i Södertälje lett till att 66% av studenterna har fått
jobb. I Halmstad ligger siffran på 87%.

IRIS ÖVNINGSFÖRETAG – FYRA OLIKA ERBJUDANDEN
Övningsföretag som
●● Integration/etablering
●● Yrkesvux
●● Rehabilitering/arbetsträning
●● Uppdragsutbildning
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INTEGRATION/ETABLERING
Iris Övningsföretag passar såväl den som har en utbildning
från hemlandet och behöver uppdatera sina kunskaper
inom svenska system, som den som vill ha ny yrkesutbildning med nära koppling till svensk arbetsmarknad. Genom
strategier och smarta verktyg leder konceptet till snabbare
språkutveckling. Våra studenter lär sig språk samtidigt som
de arbetar praktiskt i riktiga affärssystem.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Jag utgår ifrån mina behov oavsett tidigare utbildning
Jag får nya kunskaper i en realistisk företagsmiljö
Jag utvecklar sociala och affärsmässiga färdigheter
Jag tränar problemlösning inom flera olika områden
Jag får goda chanser till anställning
Jag får förkortad introduktionstid vid anställning

”Deltagarna kommer från världens alla hörn och mångfalden är en stor tillgång.
Vi är en brokig skara deltagare som arbetar tillsammans.
Det ger mig och alla deltagare en möjlighet att se olika
perspektiv men ändå hitta gemensamma lösningar. ”
Eli, utbildare Iris
”Jag är utbildad ekonom i Armenien och hade jobbat
som det i över 10 år i mitt hemland. På Iris Övningsföretag 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 huvudkontoret på ett av Sveriges största
assistansbolag
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YRKESVUX
Vi erbjuder en gymnasial yrkesvuxenutbildning inom service, ekonomi, handel och
administration. Utbildningen genomförs inom konceptet Övningsföretag, i en simulerad företagsmiljö och där metoden learning by doing kombinerar både teoretiska
och praktiska moment. Utbildningen genomförs som en gymnasieutbildning med betyg, där totalt 800 gymnasiepoäng kan uppnås.

MÖJLIGA YRKESUTGÅNGAR:
●● HR-assistent
●● Kundservice
●● Receptionist
●● Personaladministratör
●● Projektkoordinator
●● Löneadministratör
●● Administrativ assistent
●● Rekryteringskoordinator
●● Ekonomiassistent
●● Marknadsassistent
●● Redovisningsassistent
●● Inköpskoordinator

●● Inköpare
●● Ordermottagare
●● Orderadministratör
●● Säljare
●● Innesäljare

”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

EXEMPEL PÅ KURSUPPLÄGG
Orienteringskurs 100 poäng
Orienterande nivå genom avdelningar i Övningsföretaget - inköp, försäljning,
personal/lön och ekonomi

Baskurser 400 poäng
Inriktning kundservice/receptionsarbete
●● Information och kommunikation 1, 100 poäng
●● Entreprenörskap och företagande, 100 poäng
●● Administration 1, 100 poäng
●● Företagsekonomi 1, 100 poäng
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Påbyggnadskurser 400 poäng

Påbyggnadskurser 400 poäng

Inriktning administrativ – och ekonomiassistent
●● Redovisning 1, 100 poäng
●● Redovisning 2, 100 poäng
●● Personaladministration, 100 poäng
●● Affärskommunikation, 100 poäng

Inriktning personal- och löneassistent
●● Företagsekonomi 1, 100 poäng
●● Företagsekonomi 2, 100 poäng
●● Personaladministration, 100 poäng
●● Ledarskap och organisation, 100
poäng

REHABILITERING/ARBETSTRÄNING
Iris erbjuder arbetsträning i företagsmiljö genom konceptet Övningsföretag. Deltagaren arbetstränar utifrån sin
förmåga och behov på de olika avdelningarna; inköp, försäljning, produktion och lager samt ekonomi och HR. Våra
handledare ger stöd och motiverar utifrån deltagarens förutsättningar. Övningsföretaget bidrar till en påskyndad
återgång till arbete genom en verklighetstrogen miljö där
deltagaren är trygg och kan bygga upp sina förmågor.

●●
●●
●●
●●
●●
●●

Jag utgår ifrån mina behov oavsett tidigare utbildning
Jag får nya kunskaper i en realistisk företagsmiljö
Jag utvecklar sociala och affärsmässiga färdigheter
Jag tränar problemlösning inom flera olika områden
Jag får goda chanser till anställning
Jag får förkortad introduktionstid vid anställning

”Vårt mål är att skapa en trygg plats för människor att
växa. Klivet från en sjukskrivning till återgång i arbetet
kan ibland kännas stort och jag upplever att vårt upplägg fungerar som ett skyddsnät. Hos oss har man möjlighet att i en verklighetstrogen miljö succesivt närma sig
arbetsmarknaden med stärkt självkänsla och självförtroende.” Angelica, samordnare Iris
”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 hade alltid
personalen där som stöttade mig. Jag fick självförtroendet tillbaka och kunde ta kontakt med nya arbetsgivare,
och det dröjde inte länge förrän jag fick napp.”
Anna, idag fast anställd och med balans i livet

5

UPPDRAGSUTBILDNING
Övningsföretag används på flera håll som en rekryteringsutbildning.
Utbildningen anpassas då efter arbetsgivares specifika kompetensutmaningar och rekryteringsbehov.
Vilken utbildning behöver dina medarbetare för att utvecklas och
rustas inför framtiden? Ta hjälp av Iris Övningsföretags unika pedagogik och investera i dina medarbetare.
”Det var så verkligt alltihop, hela kursen. Att själv få hitta svaren
och lösa utmaningarna var en fördel. Jag tycker att allt var väldigt
bra, jag lärde mig oerhört mycket. Och blev redo för mitt nya jobbuppdrag i företaget och kunde börja direkt.”
William, student
”Framför allt gillar jag utbildningens helhetsperspektiv och goda
förankring i verkligheten som gjort det lätt att anpassa och förändra studieplanen utifrån vårt behov.”
Monica, arbetsgivare
”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
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Vill du veta mer om Iris Övningsföretags olika erbjudanden
eller få hjälp att skräddarsy ett upplägg efter just ditt behov?

Kontakta
Anne Lindgren, affärsutvecklingschef
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

