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Här utbildas Aitiks framtida arbetskraft 

 
På Gällivares gymnasieskola, Välkommaskolan, finns det många vägar öppna för kom-munens unga. En av dem är Bolidenprofilen. 
— Bolidenprofilen ger en bra start för att komma in i Boliden samtidigt 
som det är en bred utbildning, säger Anton Christiansen som går första 
året på skolans tekniska linje med 
inriktning Bolidenprofil. 
Bolidenprofilen startade 2013 för att bland annat förbättra förutsätt-
ningarna för att rekrytera med-
arbetare till Boliden i framtiden samtidigt som den förbättrar och 
förstärker elevernas utbildning. — Den är ett jättebra exempel på en 
god samverkan mellan företag och skola, säger Mats Pettersson, 
personalchef i Aitik. 
Profilen är en påbyggnad på de ordinarie gymnasieprogrammen: El— och energi, Industriteknik samt 
Teknik. Eleverna läser det ordinarie programmets kurser men far även läsa bland annat SSG, lära sig fall- 

skydd samt att köra travers och 
gaffeltruck. Tack vare Boliden får 
dessutom alla elever, inte bara de på profilen, gå utbildningen "Heta 
arbeten". 
I genomsnitt läser Bolidenprofilar-na 
en till två timmar extra i veckan. Den tiden spenderas på bland annat 
produktionsteknik, mekatronik och produktionsutveckling. De som går 
industri inriktar sig även mer mot 
svets än till exempel svarvning. Eleverna är därför väl förberedda för 
ett arbetsliv inom inte bara Boliden utan även andra industrier. — Vi 
försöker rikta utbildningen mot den typ av arbetskraft som Boliden och 
industrin behöver, säger Roger 
Isaksson, samordningsansvarig för Bolidenprofilen. 
Fördelarna som kommer med profilen, däribland garanterad prak-
tikplats inom Bolidens verksamhet i huvudsakligen Aitik, sommarjobb 
och chansen att få in en fot i arbets-
livet tidigt i utbildningen, gör att konkurrensen om de totalt sex plat-
serna är hård. Under de dryga tre år 

som profilen har varit igång har det 
därför varit lätt att fylla platserna. — Som standard är det runt 30-40 
sökande till profilen varje år, säger Roger. 
Urvalet sker genom betyg. De sökande med de högsta totala bety-
gen i nian är alltså de som även far 
chansen att gå profilen i gymnasiet. Och efter gymnasiet har de en för-
del jämfört med andra när det kom-mer till att få jobb inom Boliden. 
— De kan vid det laget redan Aitik och är inkörda på rutinerna, säger 
Roger. 
Deras startsträcka på arbetet blir alltså generellt sett kortare än för 
någon som inte har gått profilen. 
Tack vare praktik och sommarjobb har eleverna även hunnit skapa sig 
ett nätverk och en igenkänning innanför Aitiks grindar. Vilket ökar 
deras chanser att få jobb när Bolid-
en söker nya medarbetare. 
— Jag tror att det är lite lättare att an-ställa någon man känner till och har träffat tidigare än någon helt okänd, säger Roger. 

BOLIDEN Aitikbladet 
TEXT FOTO OCH LAYOUT: CATRINE JOHANSSON LANTTO (om inget annat anges) 3 

 


