Medlemsnivåer
TC Vadsbo
Lilla paketet:
•
•
•
•
•

Nyhetsbrev via mail från TC Vadsbo 2 gånger per år
Logotype med länk till företagets hemsida på Vadsbogymnasiets hemsida
TC logotype med info ”medlem TC Vadsbo” på företagets hemsida
Årligen uppdaterat medlemsbevis att hänga på företaget
Årlig inbjudan till ceremoni för TC avgångselever

Stora paketet:
•
•
•

Samma som lilla paketet ovan samt:
TC-flagga att hänga upp i företagets flaggstång
En deltagare till TC rikskonferens en gång per år

Mikroföretag
Små företag
Medelstora företag
Stora företag
Medlemspriserna gäller per år

Antal anställda

Lilla paketet

Stora paketet

1-9
10-49
50-249
250-

2000 kr
3000 kr
4000 kr
5000 kr

4000 kr
5000 kr
6000 kr
7000 kr

Bli medlem i
Teknikcollege

Kontakta
oss gärna!

Frågor om Teknikcollege:
Agneta Larsson, TC-samordnare, 0501-75 56 26 agneta.larsson@mariestad.se
Fakturafrågor:
Bas Thissjen, Förvaltningsekonom, 0501-75 51 51 bas.thissjen@mariestad.se

www.vadsbogymnasiet.se

Vad är
Teknikcollege?

Arvid och Maria läser andra året på Industritekniska programmet

Teknikcollege ägs av industrirådet och ställer krav på skolor att ha ett regionalt
perspektiv, rätt utrustning, lärande i arbete av kvalitet, sammanhållna
arbetsdagar, tydligt samarbete med arbetslivet samt en extern kvalitetssäkring.
På Vadsbogymnasiet ingår Industritekniska programmet och Teknikprogrammet i
Teknikcollege.
Gör som
•
CNC-process, Hova
•
Daloc
•
Electrolux
•
Götlunda CNC-teknik
•
Mannteknik
•
Masma
•
Metsä Tissue
•
Mariestads kommun
•
Svetsbolaget

Var med
och påverka!

Bli medlem i Teknikcollege Vadsbo och var
med och bidra till ett ökat intresse för de
tekniska utbildningarna och säkra
framtidens kompetens.

Sara och Daniel läser tredje året på Teknikprogrammet

Bra för Ditt
företag!
Möjlighet
•
till insyn i och inflytande med avseende på utbildningsprogram, praktik,
investeringar i utbildningsmaterial och utrustning på skolorna
•
att rekrytera studerande till företaget, långsiktigt och under ferieperiod
•
att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra företag i närregionen
•
att påverka/säkra rätt kompetensförsörjning ur ett regionalt perspektiv, för
att stärka vår gemensamma region

