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Veldi öppnar ny industriskola i perfekt
läge i Årstaberg den 1 januari
Just nu är söktrycket mycket högt till Veldis helt nya skola och
industriutbildning i Årstaberg, Stockholm. Skolan slår upp portarna vid
årsskiftet och satsningen kommer att lyfta industrin i regionen genom att
vaska fram framtidens yrkesmedarbetare med den senaste kompetensen inom
svetsning och CNC.
– Vårt goda renommé och vår genuina förankring i branschen gör att du som
elev får en tryggare resa till ett jobb. Vi arbetar också med många digitala
verktyg för att du som studerar på ett enklare och roligare sätt ska kunna lära

dig så mycket som möjligt under din tid hos oss, säger Roger Psajd, VD på
Veldi Kompetens.
I den nya 1,5 år långa utbildningen ingår APL på något industriföretag och
efter det väntar med största sannolikhet ett jobb. Veldi Kompetens arbetar
hårt för att 100% av eleverna ska komma ut på arbetsmarknaden. En viktig
framgångsfaktor i det arbetet är det bemanningsföretag som Veldi också
driver parallellt.
– Det gör att vi hela tiden har järnkoll på industrins behov av arbetskraft och
APL. För att inte missa någon kan man även välja oss för stöd och
matchningshjälp via Arbetsförmedlingen efter utbildningen, säger Roger
Psajd.
Välkommen till Veldi Kompetens – tillsammans med oss kan du känna dig
trygg med att få ett jobb efter utbildningen!
Här kan du ansöka till vår nya industriskola i Årstaberg:
https://komvux.stockholm.se/vux/Vux/Login
-Är du nyfiken på våra utbildningar? Besök då gärna vår YouTube-kanal. Där
kan du inom kort få in inblick i ämnena och hur vi arbetar med digitalisering.
https://www.youtube.com/channel/UCt6suLkTE-Z9fGS5xS6D4BA

Strigo är en kompetenskoncern med fokus på vuxnas utveckling i livet.
I dagsläget består koncernen av MoA lärcentrum, Veldi Kompetens, OLU
(Omsorgslyftetutbildningar) och finns på flera orter i landet. Koncernen står
just nu inför en mycket spännande fas då vår omvärld förändras snabbt –
samhället förbereder sig inför en framtida privat arbetsförmedling där Strigo
ser sig som en självklar aktör inom industri- och vårdbranschen. Vi har idag
verksamheter inom utbildningar, rekrytering och bemanning vilka alla växer
snabbt och med grund i ovan omställning har vi siktet inställt på att starta
upp nya verksamheter inom kompetensförsörjning.
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