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Pressmeddelande

Nytt läsår hos Pilz i Ostfildern: En tredjedel av de
som utbildas är kvinnor, nya kombinationer av
studier och arbete – främjar kompetenser på ett
målinriktat sätt

Ostfildern, 04.09.2017 - Hos automationsföretaget Pilz i

Ostfildern började det nya läsåret den 4 september. Totalt

började sex lärlingar och sex studenter från DHBW, Dualen

Hochschule Baden-Württemberg sin väg mot en yrkeskarriär,

därav en kvinnlig lärling och tre kvinnliga studenter. Dessutom

kommer företaget från 2018 att utöka utbildningsprogrammet

med ytterligare kombinationer av studier och arbete samt en ny

utbildningsplats.

  

Dessutom lägger Pilz stor vikt på utbildningar som ger mer än

tekniska kunskaper. Minst en praktikperiod på ett dotterbolag

utomlands är en fast del av utbildningsprogrammet för att främja de

sociala och kulturella färdigheterna.

Ökad andel kvinnor

”Framgång i karriären handlar inte om kön, utan om kompetens och

vilja”, säger Susanne Kunschert som vid sidan av sin mor Renate

Pilz och sin bror Thomas Pilz är en av två kvinnor i ledningen. ”Det

känns bra att en tredjedel av dem som börjar utbildningen hos oss i

år är kvinnor”, fortsätter Susanne Kunschert, som bl.a. ansvarar för

området Human Resources på Pilz. ”Sociala konventioner kan inte

avgöra vem som får lov att ha teknisk kompetens.” Därför stöder

familjeföretaget från Schwaben kvinnliga elever med praktikdagar

som Girls Day, som ger inblick i olika tekniska yrken.
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Den som får välja …

Ända sedan 2008 samarbetar Pilz med Dualen Hochschule Baden-

Württemberg (DHBW): Tillsammans med den tekniska fakulteten på

DHBW erbjuder det internationella företaget studieplatser för

utbildningarna elektroteknik med inriktningen automation,

informationsvetenskap med inriktningen informationsteknik, praktisk

informationsvetenskap samt industriell ekonomi, här med inriktning

på produktion och logistik.

Från 2018 kommer möjligheterna att kombinera studier och arbete

utökas ännu mer. Därmed kan nya studerande från

sommarterminen även välja mellan utbildningarna elektroteknik med

inriktning på elektronik samt industriell ekonomi med inriktning på

elektroteknik. Utbudet av utbildningar utökas också med

utbildningen till fackinformatiker – systemintegration.

Oavsett om det handlar om kombinerade studier och arbete eller en

utbildning hos Pilz börjar ansökningsprocessen på försommaren

året innan utbildningen börjar. Därför ska intresserade ha ansökt

senast i juni föregående år.

Alltid på väg när det gäller utbildning

Förutom kombinationen av arbete och studier är de klassiska

treåriga yrkesutbildningarna hos Pilz till elektromekaniker eller

elektroniktekniker för enheter och system. Här lägger Pilz stor vikt

på utbildningar som ger mer än tekniska kunskaper. Minst en

praktikperiod på ett dotterbolag utomlands är en fast del av

utbildningen för att stärka de sociala och kulturella färdigheterna.

”För ett företag med fokus på internationella marknader och kunder

är det viktigt att vi vidgar vyerna redan under utbildningstiden. Det

underlättar det kommande samarbetet för alla parter”, säger

Susanne Kunschert. Lärlingarna hos Pilz lär sig kulturen och det

dagliga arbetet i Frankrike eller i Schweiz, studenter åker

exempelvis till Irland eller det kinesiska dotterbolaget i Shanghai.
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Bildtext: Väl rustade för karriärens början: De nya lärlingarna och studenterna som
kombinerar studier och arbete fick inte bara viktig information på sin första dag hos Pilz, utan
även personliga verktygslådor.

Tekster og billeder kan også downloades på www.pilz.com. For at

komme direkte til de relevante internetsider i Pressecenter, bedes

du indgive følgende webkode på hjemmesiden. : 187816

Pilz på sociala nätverk

I våra kanaler på sociala medier finns mer information om företaget

och personerna som jobbar på Pilz. Vi rapporterar även om den

senaste utvecklingen inom automationstekniken.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzSE

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Kontaktperson för journalister

Presskontakt
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