SKÅNE

Vad är din framtidsdröm?
Hos oss utbildar du dig till yrken som det råder mycket
stor brist på. I flera fall betyder det att du har ett jobb
att gå till direkt efter studenten. Det är välbetalda jobb
som uppfyller drömmen om att tjäna mycket pengar. Vi har
många kontakter med utlandet och eleverna får vid minst
ett tillfälle resa utanför Sveriges gränser. Alla program är
studieförberedande, och det är du som bestämmer hur stor
behörighet du vill ha om du vill läsa vidare.

När du som elev i årskurs 9 står inför ditt gymnasieval står
du kanske inför ditt första stora egna val. Jag gissar att
många tankar går genom ditt huvud: ”Ska jag välja något
som passar mitt fritidsintresse, ska jag fundera på vilka
bristyrkena kommer att vara när det är dags att gå ut till
vidare studier eller jobb, eller ska jag välja det som kompisen väljer?”
Förutom program ska du även välja skola. Vill du gå på en
stor skola med massor av möjlighet till nya bekantskaper,
eller väljer du den mindre familjära skolan med stor gemenskap?

Vill du gå vägen mot en lysande framtid ska du välja
Perstorp Tekniska Gymnasium. Välj framtid, välj Perstorp
Tekniska Gymnasium.

Ord från Jan Secher:

Mitt råd till dig är att du ska lägga tid på att förbereda dig
inför ditt gymnasieval. Gå på Öppet hus, läs på, prata med
dem som redan går på gymnasiet – allt för att du ska känna
dig säker och bekväm när skolstarten kommer i augusti.

Perstorp AB är ett globalt företag inom kemibranschen,
med den modernaste utrustningen och hela världen som sin
arena. Vi ser motiverade och kompetenta medarbetare som
den viktigaste tillgången vi har och vi jobbar kontinuerligt
med detta. Vill du gå i en gymnasieskola med engagerade
lärare och utbildningar förankrade i arbetslivet och gillar teknik – då är Perstorp Tekniska Gymnasium definitivt
något för dig. Vi har nyligen investerat i nya lokaler och ny
utrustning för att erbjuda bästa möjliga miljö för dig!

Vare sig din framtidsdröm är att resa, tjäna mycket pengar,
jobba eller läsa vidare gäller det att välja ett brett program
där du har stor valmöjlighet efter examen. Perstorp Tekniska Gymnasium har program där du själv bestämmer hur stor
den valmöjligheten ska vara. Vill du utbilda dig till enbart
ett yrke, eller vill du även ha möjligheten att läsa vidare?

/Jan Secher President & CEO, Perstorp Holding AB
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Perstorp AB

Vår skola förser dagens industri
med rätt kompetenser
Vi får ofta höra att vår skola är som ”ett andra hem”. Vi är en liten skola med mysig och personlig atmosfär, där alla har
utrymme för att vara sig själva. För oss är din utveckling som elev alltid viktigast, varje dag året om. Vår vision är att
alla elever som avslutar sina gymnasiestudier på Perstorp Tekniska Gymnasium ska ha ett godkänt examensbevis och vara
anställningsbara. Vi arbetar nära näringslivet och har många samarbeten med både stora och små företag, vilket innebär
att du som elev har goda möjligheter att skapa värdefulla kontakter tidigt i din framtida yrkeskarriär. Vi träffar företagen
vid varje Programråd som anordnas tre gånger per år. Där lyssnar vi in vilken kunskap, både pratisk och teoretisk, som krävs
när man ska ut i anställning. Varje sommar tar flertalet av våra samarbetsföretag emot sommarjobbare – en bra chans att
påbörja sin framtida karriär, både för tidigare och pågående elever!

Skolans huvudman - Perstorp AB
Skolans huvudman är Perstorp AB. De har en anrik historia som sträcker sig ända tillbaks till år 1841. Perstorp AB tillverkar
främst kemikalier som gör andra kemikalier starkare, tåligare och mjukare. Främst riktar de sig till färg-, lack- och plastindustrin, men även till djurfoderindustrin. Under åren har Perstorp AB tagit fram produkter såsom laminat, plast och ättika.
Perstorp AB är ett globalt företag som har tillverkande enheter över hela världen, bland annat i Sverige, Tyskland, Holland,
Italien, Indien, Kina och USA.

En liten
skola
och perso med mysig
n
där alla lig atmosfär,
har u
att vara trymme för
sig själva
.
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Celanese Production Sweden AB i Perstorp
tillverkar miljövänliga vattenbaserade bindemedel
för bland annat färg-, lim-, pappers- och byggindustrin.
Vi ingår i en världsomspännande specialkemikoncern,
Celanese Corporation, som designar och tillverkar en
mängd olika produkter som är viktiga i din vardag.

Följ oss!

För mer information se www.celanese.com

Industritekniska
programmet

Programmet inkluderar:
•
•
•
•

Drömmer du om att arbeta som ingenjör någonstans
i världen inom kemi, läkemedels- eller livsmedelsbranschen?
Det Industritekniska programmet passar dig som vill ha en
bred bas med behörighet till vidare studier på universitet
och högskola, samtidigt som du får en yrkesutbildning och
möjlighet att arbeta direkt efter avslutad utbildning.

•
•
•

Inriktning processteknik.
Yrkesinriktat program med högskolebehörighet.
Du lär dig övervaka, förstå, styra och utveckla
processdatasystem och kemiska industriprocesser.
Du är eftertraktad inom bland annat kemi-,
livsmedels-, petroleum- och pappersindustrin.
Nyhet år 3 – inriktning laboratorietekniker!
APL (praktik) på globala företag, möjlighet till praktik
ute i världen.
Sommarjobb där det är du som kör fabrikerna!

Är du dessutom intresserad av problemlösning och hur saker fungerar?

Då är det här programmet för dig!
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El- och energiprogrammet

Programmet inkluderar:
•
•
•
•

Tycker du att det verkar spännande att programmera en
robot? Vill du lära dig att planera el i fastigheter eller
installera, driftsätta och felsöka produktionsutrustning?

•
•

På El- och energiprogrammet med inriktning automation
utvecklas dina förmågor att planera, installera och sätta
automatiserade produktionssystem i drift. Du får lära dig
ny teknik och samarbeta med näringsliv och industri.

•
•
•

Inriktning automation.
Yrkesinriktat program med högskolebehörighet.
Du lär dig att planera, installera, driftsätta
och felsöka produktionsutrustning.
Du är eftertraktad inom all form av automationsarbete
inom el, både som entreprenör och inom industrin.
Arbetsförmedlingen spår att det är mycket liten eller
ingen konkurrens om jobben minst 5 år framåt.
APL (praktik) på globala företag, möjlighet till praktik
ute i världen.
År 3 kan du göra elbranschens ECY-prov, vilket ger dig
behörighet även till installation
Elbranschen behöver TJEJER!
Sommarjobb!

Är du intresserad av att ha ett framtida jobb där du har stort ansvar
och ett varierat arbete?

Då är det här programmet helt rätt för dig!

Med den senaste tekniken och gediget kunnande
servar vi Perstorps kommun och bostadsbolag. Vi
står även för konstruktion, programmering, installation och service.

Tjäderstigen 33 ,284 36 Perstorp
Tel: 0435-44 34 70 • Fax: 0435-44 34 79
info@elsystem.se • www.elsystem.se
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“Jag trivs väld
igt bra och ha
r redan
fått vara med
i många roliga
pr
ojekt.
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gga och instal
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turn key lösnin
gar av robotcel
ler till
att koppla styr
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Industriella
automationstjänster
Munka Ljungby

Industriella kalibreringsoch instrumenttjänster
Perstorp

Overgaard Solutions är det lokala konsultbolaget
med ingenjörer som har hela världen som arbetsfält.
Vi antar alltid en för uppdraget passande kostym,
antingen genom våra egna specialister eller genom
vårt globala nätverk av samarbetspartners. Vi har
mångårig erfarenhet av ett stort antal olika branscher
som process-, olje och gas-, energi-, tillverknings- och
inte minst livsmedels- och läkemedelsindustrin.

I Perstorp har vi genomfört kalibreringar sedan
början av 1990 talet. Kalibreringar utförs i
våra laboratorium eller i fält direkt i kundens
anläggningar. Kalibreringsmetoder och resultat
dokumenteras enligt internationella standarder eller
vedertagna metoder. Via kalibreringsprotokoll sköter
och kalibrerar vi kundernas mätdon.

Henrik Jensen
0431-10 666 • henrik.jensen@o-s.se

Anders Nilsson
0768-602 009 • anders.nilsson@o-ps.se

www.o-s.se

www.o-ps.se

Teknikprogrammet

Programmet inkluderar:
•
•
•
•

Välkommen till Perstorp Tekniska Gymnasiums nya program –
Teknikprogrammet! Funderar du på att läsa vidare efter gymnasiet och är intresserad av teknik och naturvetenskap har du
kommit helt rätt. Här får du möjlighet att träna dina kunskaper i problemlösning, design, konstruktion. Kanske är det
ämnen som inte är helt kända för dig, men oroa dig inte – du
får många möjligheter att träna under programmets gång!

•
•

•
•

Inriktning produktionsteknik.
Studieförberedande program.
En teoretisk utbildning med 8 veckors APL.
Du får grunderna i yrket processoperatör vilket gör att
du har möjlighet att sommarjobba och tjäna pengar
under din utbildning på högskolan.
Du får träna på att jobba i projekt, även mot företag
utanför Sverige.
Du kan söka till vilken utbildning du vill! Läser du
mer matematik och fysik har du full behörighet till
ingenjörsutbildningarna. Lägger du till biologi kan du
söka till yrken inom medicin som läkare, tandläkare och
veterinär.
Teknikbranschen behöver fler TJEJER!
Sommarjobb!

Är du intresserad av att gå en bred utbildning som leder till högre utbildning?

Då ska du välja denna utbildning!
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We're Johnson Matthey
Our vision is for a world that's cleaner and healthier;
today and for future generations.

Johnson Matthey is a global leader in science that enables a
cleaner and healthier world. With over 200 years of sustained
committment to innovation and technological breakthroughs, we
improve the function, performance and safety of our customers´
products. Our science has a global impact on areas such as low
emission transport , chemical processing and making the most
efficient use of the planet´s natural resources.
JM Formox is the world leader in formaldehyde technology.
We develop and manufacture catalysts, supply complete
plants and provide technical support to customers worldwide.

Our mission is to be an organisation where differences matter,
everyone is valued and has a safe team environment to perform
at their best. A place where everyone thrives, brings their full-self
to work and feels a sense of true belonging.
And the best thing: we are right here in Perstorp´s Industry Park.
With us you benefit from the global company with its career
opportunities and international assignments. And at the same
time you can start your professional journey in a familiar
surrounding and at a site where everyone knows everyone.
Join us as summer worker, through internships and graduate
programs, or start your full time career at JM. Get in touch via
HR.Perstorp@matthey.com.

www.matthey.com

Vi är med och lägger
grunden till din framtid
För dig som har tagit examen inom El- och energiprogrammet finns det stora möjligheter att börja arbeta
direkt efter avslutad utbildning. Några möjliga yrken är:

När du har studerat något av våra program finns det många
möjligheter för framtida yrken och att studera vidare! Du
själv bestämmer vad din utbildning ska leda till men vi är
med och inspirerar dig.

Industrielektriker, automations-tekniker och
instrumenttekniker

Processoperatör
En processoperatör är fabrikens förare. Den personen styr
allt som ska hända: höja och sänka temperaturer, öka och
minska flöden och hjälpa till vid stopp när det inträffar.
Arbetsplatsen är ett kontrollrum med bekväma kontorsstolar
och många skärmar där man ser allt som händer ute i
fabriken. Om något händer kan du avhjälpa från datorn
och ibland får du gå ut i processen och hitta felet. Yrket är
omväxlande, den ena dagen är inte den andra lik.

Alla dessa yrken finns främst inom industrin. Idag är stor
del av produktionen automatiserad, men branschen är i
behov av yrkeskraft som installerar, programmerar och
underhåller automatiskt styrda processer.

Studera vidare!
För dig som vill vidareutveckla dina kunskaper och
kompetenser finns det olika vägar att gå. Låt dig inspireras
och se vad som kan passa dig:

Laboratorietekniker

•

Laboratorieteknikerns arbetsplats är i ett laboratorium
tillhörande främst industri, men även inom sjukhus. Inom
industrin analyserar du produkten som tillverkas så att du
vet att den är sammansatt av rätt ingredienser. Du kan
även jobba med utveckling, där du är med och tar fram nya
produkter.

•

Studie
r på
dina vi
llkor!

•
•
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Yrkeshögskolan – från kortare kurs till 2 års utbildning.
Ungefär halva utbildningen är praktik (LIA).
Kräver inte högskolebehörighet för intag. Läs mer på
www.yh.se
Tekniskt basår/termin – högskoleutbildning där du
kompletterar kurser i matematik, fysik och kemi.
Kräver allmän högskolebehörighet, svenska 1-3,
engelska 5-6.
Folkhögskola – läs mer på www.folkhogskola.se
Studier på universitet/högskola – beroende på vilka
kurser man gjort kan man söka program och/eller
kurser. www.studera.nu

Våra produkter är en del av din vardag - BI-QEM tillverkar icke oljebaserad plast till sanitets- & elindustrin
samt till förpackningar inom läkemedelsindustrin &
till parfym. Vi tillverkar även bindemedel till bygg- och
fordonsindustrin.
Våra produkter har lång hållbarhet och baseras på
många lokala råvaror. Vi har stort fokus på att minska
vårt miljöavtryck.
BI-QEM ingår i en internationell koncern, med stort
kunskapsutbyte mellan våra olika produktionsenheter.

info@biqem.com • biqem.com/sweden

GLOBAL GREEN CHEMICALS SINCE 1955

14

En skola full av möjligheter

APL

Under dina tre år på Perstorp Tekniska Gymnasium får du
vid flera tillfällen resa, kort som långt. Det kan vara allt
från studiebesök på företag till guidad tur i London eller
praktik i Kina. Du får erfarenheter och ett nätverk av kontakter, både när och fjärran.

Om du studerar på Industritekniska eller El- och energiprogrammet har du 15 veckors APL uppdelat på 5 perioder.
I årskurs tre kan man dessutom ansöka om att få göra tre
veckors APL utomlands. Vi samarbetar i ett Erasmus-projekt
tillsammans med SKF Tekniska Gymnasium i Göteborg och
Volvo Gymnasiet i Skövde, där vi varje år anordnar praktikplatser utanför Sverige – en bra möjlighet för att få erfarenheter utanför Sveriges gränser. Som elev har du möjlighet
att genomföra din APL på flera olika företag så att du ska
få en så bred arbetslivserfarenhet som möjligt.

Praktik - teknikprogrammet
I Teknikprogrammet får du som elev APL-praktik under 8
veckor, uppdelat på 3 perioder. Under APL-perioden får du
en bra inblick i hur produktionsprocessen fungerar: bland
annat hur tillverkar man ånga, kemikalier, livsmedel och
mycket mer. De senare APL-veckorna blir mer ingenjörsbaserade där du får känna på ingenjörens arbetsuppgifter
som inkluderar utveckling, felsökning och förbättringar.

Med världen som kunskapsplats
I årskurs 3 kommer du att jobba i projekt tillsammans med
företag ute i världen. Enskilt eller i grupp får du en uppgift,
ett case, som ni ska lösa. Till er hjälp har ni professionell
personal från fabrikerna, vilka ni kommunicerar med digitalt.

Sommarjobb
Redo för ett bra och lärorikt sommarjobb? Inför sommaren
mellan årskurs 2 och 3 ansöker alla elever om sommarjobb.
Möjligheterna är många och du kan få jobb som
processoperatör, laboratorietekniker eller administrativa
jobb inom ekonomi, kundservice och logistik. Vet du om
att Perstorp AB anställer runt 100 sommarjobbare varje år?
Här finns det möjlighet att jobba skift vilket betyder att du
jobbar förmiddag, eftermiddag eller natt under 7 dagar och
sedan är ledig 4-5 dagar. Månadslönen är ca 22 000 kr +
ersättning för obekväm arbetstid. Räkna med att du tjänar
mellan 30-60 000 kr under en sommar.

Designelement
{XXX}

Få arbetslivserfarenhet
och kontakter i sommar
på ett företag som bygger
för en hållbar framtid!
ISOVER i Billesholm erbjuder sommarvikariat i vår
produktionsanläggning. Vi söker dig med ett
tekniskt intresse och som i en framtid vill arbeta
som maskinoperatör, processoperatör eller
truckförare.

Frågor?
Kontakta Filip Loman, HR Partner Operations:
filip.loman@saint-gobain.com

Ansökan skickas till
jobb@saint-gobain.com

Hör av dig redan idag!
www.isover.se/lediga-jobb  www.saint-gobain.se

ISOVER är en del av koncernen SaintGobain och ISOVER är det gemensamma
internationella varumärket för isolerdivisionen. Vi arbetar ständigt för att minska vårt
klimatavtryck utan att kompromissa med
kvaliteten. Glasull från ISOVER har, utöver
de goda isoleregenskaperna, en rad unika
miljöfördelar.
Saint-Gobain Sweden AB omfattar varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och
Weber. Hos oss blir du en del av en inkluderande arbetskultur som präglas av respekt
och mångfald. Vi tillhör Byggnadsämnesförbundet har kollektivavtal med IF Metall,
Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

Här njuter vi av livet
Perstorp – där historia möter framtiden

I Perstorp finns det mesta
för en meningsfull och
aktiv vardag - riktigt fin
livskvalitet helt enkelt!
Välkommen du också!
www.perstorp.se
0435-390 00
kommunhuset@perstorp.se

Vi är även ett Teknikcollege
Perstorp Tekniska Gymnasium ingår sedan 2019 i
Teknikcollege Skåne. Det innebär att vi som skola får
en kvalitetsstämpel. Dessutom samarbetar vi med det
regionala näringslivet och utbildar för att möta industrins
kompetensområden.
• På skolan ska det finnas en styrgrupp där ordföranden
kommer från näringslivet.
• Undervisningsmiljön ska vara kreativ och
stimulerande.
• Utbildningen ska likna en arbetsdag med
sammanhållna arbetsdagar.

Vad får du som elev ut av att gå på en
Teknikcollege-skola?
•

•
•

Närhet till näringslivet. Du får möjlighet att träffa
många olika yrkeskategorier och besöka varierande
arbetsplatser inom din inriktning.
Utbildningar inom Teknikcollege, exempelvis
ambassadörs-utbildning.
Om du läser 2 800 poäng eller mer får du ett speciellt
examensdiplom utfärdat av Teknikcollege.

a
Utbildningarna sk
ge eleverna rätt
kompetens för
respektive yrke.

TILLSAMMANS
FORMAR VI FRAMTIDEN
FÖR SVETSNING OCH SKÄRNING.
ESABs historia är svetsningens historia. När
företagets grundare Oscar Kjellberg utvecklade
världens första belagda svetselektrod 1904,
grundlade han samtidigt ett företag vars innovationer
och kompromisslösa standarder har kommit att
skriva en stor del av svetsningens historia.
ESAB fabriken i Perstorp är världsledande inom
tillverkning av svetselektroder som sedan exporteras
över hela världen.

Mer information finns på esab.se
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På länken nedan kan
ni anmäla intresse
för sommarjobb på
fabriken!

Bli en del av gemenskapen
Starta ditt läsår med ett givande läger

Liten skola – stor gemenskap som vi brukar säga! Hos oss
finns det plats för 90 elever fördelat på våra program. Det
finns många fördelar med att gå på en mindre skola, en
av dem är att det är lätt att lära känna andra elever och
man träffas ofta i skolans cafeteria. Dessutom, vet du vad?
Varje fredag serveras det frukost för alla elever, en bra start
på dagen helt enkelt. För dig som vill ha umgänge utöver
skoltid så anordnar elevrådet årliga LAN-kvällar där alla får
vara med och delta.

Varje läsår startar med ett läger som varar under två till tre
dagar där alla elever från skolan hänger med. Vi har olika
teman som influerar lägret såsom hälsa, krisberedskap och
kultur. Som elev får du gott om tid till att lära känna andra
under dessa aktiva och fartfyllda dagar.

Teknikprao
Vi bjuder in grundskoleelever från Perstorp och grannkommunerna att genomföra Teknikprao här på skolan. Under
praktiken får de insyn i vad våra gymnasieelever jobbar
med och får också träffa flera olika yrkeskategorier på studiebesök ute hos skolans samarbetspartners.

Hur ser klasserna ut?
Varje årskurs består av en klass med elever från våra tre
program. Det innebär att man läser alla gemensamma
kurser tillsammans. På så vis får ni kännedom om varandras
program. Efter första årskursen kan man som elev i Industritekniska och El- och energiprogrammet välja att söka om
till Teknikprogrammet, eller som elev i Teknikprogrammet
att söka om till Industritekniska. Vi tror på att valet ska
vara fritt och tack vare att man första året läser en grund
som man sedan utgår från blir det enkelt att byta vid behov

Samarbetsföretag
I broschyren kan ni se exempel på företag som är med och
stöttar skolan med APL-platser, studiebesök, föreläsningar
och sommarjobb. Det är bland dessa företag jobben finns
när du går ut gymnasiet och tar examen. Vill du börja jobba
eller vill du börja studera? Det beslutet behöver du inte ta
förrän du har studerat färdigt. Du har stor möjlighet till
båda valen, beroende på vad som tilltalar dig!

Liten skola
m
gemensakap ed stor
där
annat arren vi bland
gerar läger,
LAN-kvälla
r&
gemensamm
a frukostar
!
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Prenad Perstorp
söker tekniskt
intresserade lärlingar

Prenad erbjuder El, VS, Säkerhet,
Automation och Vitvaror

Vill du bli en del av Prenad?
Då har du hittat rätt!
Vi skapar stora resultat, tillsammans. På Prenad som är en del av Bravida är
vi drygt 12 000 personer som jobbar tillsammans. Det gör att vi kan ta oss an
spännande och tekniskt krävande uppdrag som få andra företag klarar.
Här är du en i gänget. På Prenad jobbar vi som ett team. Det innebär också att vi
vill ta hand om dig som medarbetare. Som anställd på Prenad får du ett antal förmåner, som friskvårdsbidrag, hälsoundersökning och möjlighet att hyra fjällstuga.
Hör av dig till Oskar på oskar.svard@prenad.se eller 0435-77 95 43

Följ oss på sociala medier!

• 22113 • www.jssverige.se

Perstorp Tekniska Gymnasium
Perstorp AB, 284 80 Perstorp,
Besök: Hässleholmsvägen 8
0435-37680, skolan@perstorpgymnasium.se
perstorpgymnasium.se
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