Nu drar Yrkes-SM igång
Efter månader av förberedelser är det äntligen dags för Yrkes-SM. Över 200 ungdomar möts på
Malmömässan 11-13 maj för att göra upp i nästan 40 olika yrken. Allt från guldsmed och frisör
till plattsättare och elektriker. På fredag koras vinnarna som därmed kan titulera sig som
svensk mästare inom sitt yrke. I år får Yrkes-SM dessutom extra kunglig glans av Carl XVI
Gustaf, som besöker Malmömässan under avslutningsdagen 13 maj.
– 2016 är Yrkesutbildningens år som innebär att Svenskt Näringsliv, LO, Utbildningsdepartementet
och WorldSkills kommer att satsa extra resurser på att prioritera och lyfta den Svenska
yrkesutbildningen. Med Yrkes-SM vill vi visa att en yrkesutbildning är ett smart val av flera skäl. Det
finns gott om jobb, stor möjlighet att jobba utomlands, lönerna är bra och till skillnad från vad många
tror kan man även få behörighet till högskolan, säger Pontus Slättman, VD på WorldSkills Sweden
som ligger bakom Yrkes-SM.
För de som besöker arrangemanget på Malmömässan finns möjlighet att både prova på och lära sig
mer om yrken och utbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn.
Malmöprofilerna Suuz, Almushi och Beppe Singer kommer också att vara på plats för att guida
besökarna och utmana varandra inom olika yrken. Arrangörerna räknar med att över 20 000 personer
kommer att besöka Yrkes-SM. Gymnasie- och kunskapslyftsministern Aida Hadzialic inviger årets SM.
Sedan kommer allt från tävlanden, skolungdomar, kompisar, föräldrar och lärare till kung Carl XVI
Gustaf för att besöka Yrkes-SM.
– Jag är stolt över att Malmö är värdstad för ett så viktigt arrangemang. Här i Malmö skapas nu
rekordmånga arbetstillfällen samtidigt som vi märker att det är svårt att få tag på personer med vissa
yrkesutbildningar. Därför behövs inspirerande evenemang som Yrkes-SM. Jag önskar alla deltagare
mycket nöje, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad i Malmö.
De ungdomar som efter årets tävling blir svensk mästare inom sin yrkesgren får inte bara en fin titel att
skriva till på sitt CV, de har också chansen att ta en plats i Yrkeslandslaget som innebär att de får
representera Sverige i Yrkes-EM eller Yrkes-VM.
– Våra ungdomar är bokstavligen guld värda. Det rödgröna styret i Region Skåne tycker att Yrkes-SM
har stor betydelse. Det ger hopp om att den dynamiska utvecklingen som regionen befinner sig i
fortgår och de unga talangerna som deltar i mästerskapet bidrar till en positiv riktning även i framtiden.
Det behövs många nya yrkesskickliga personer för att garantera att den regionala utvecklingen inte
avstannar, säger Anna-Maria Myszka (MP), förste vice ordförande i regionfullmäktige.
Är det någon från din stad som tävlar? Se alla tävlande här.
Följ uttagningarna live på Yrkes-SM på Facebook: https://www.facebook.com/yrkessm/
Pressinformation, bilder och filmer finns på www.yrkessm.se/press och ytterligare bilder finns här.
Tävlingssajt: www.yrkessm.se
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