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Under två veckors tid har sex 
stycken utbytesstudenter 
från Frankrike befunnit sig i 
Västerås för att praktisera på 
olika företag och lära sig mer 
om industrin i Västerås och 
Sverige, samt att knyta kon-
takter inför framtiden. 20- 
åriga Emeric Chevalier och 
Fanny Pellegrin har varit på 
GenerPro i Västerås. Ett fö-
retag inom tidigare ABB Ge-
neration som tillverkar 
bland annat rotorer till kärn-
kraftverk och kamaxlar till 
Volvo. 

– Vi trivs jättebra här, che-
ferna har välkomnat oss och 
vi har blivit väl omhänder-
tagna säger Fanny Pellegrin. 
Ja, och teknikerna är bra och 
ger oss mycket tid, fyller 
Emeric Chevalier i.

Bygga relationer
Deras närmaste medarbetare 
är underhållstekniker Peter 
Kjellander som jobbat på Ge-
nerPro i sju år.

– Jag trivs enormt bra här 
och det är alltid roligt med 
omväxling. Att få arbeta ihop 
med Emeric och Fanny är 
jätteroligt och har också 
gjort att jag har växt i min 
yrkesroll.

Att personalen växer är 

också något som underhålls-
chefen Per Olsson bekräftar 
och han säger också att för-
hoppningen är att detta ut-
byte ska kunna bygga fram-
tida relationer. På de företag 
som Emeric har varit på i 
Frankrike ser det enligt Eme-
ric ganska annorlunda ut än 
det gör på GenerPro.

– Det är större maskiner 
här och färre anställda, så det 
är ett bra tillfälle att få lära 
sig om nya verksamheter och 
ny teknologi.  

Svår rekryteringsbransch
I Sverige är det många gång-
er svårt att rekrytera arbets-
kraft till industribranschen 
och ungdomarna väljer of-
tast utbildningar som inte 
leder till industrijobb. Något 
som både Emeric och Fanny 
tycker är konstigt och kon-
staterar att i Frankrike ser 
många i deras ålder det som 
ett bra arbete. Och det är nå-
got som Peter håller med 
om. 

– Svenska ungdomar tror 
att industrijobb är dåligt be-
talda, men det är de inte och 
jag tror att det är inom indu-
strin framtidens jobb finns. 

Utbytet sker genom ABB 
Industrigymnasium och ef-

ter två veckors praktik på 
GenerPro är det dags för 
Emeric och Fanny att bege 
sig hem till Frankrike igen. 
Deras förhoppning är att ti-
den i Sverige ska leda till 
framtida relationer.

– I nuläget vet vi ju inte 
vad som händer, det är ju lite 
upp till företaget men det 
skulle vara bra om vi kunde 

komma tillbaka hit. Det är 
alltid bra att bygga framtid 
och det skulle vara utveck-
lande och motiverande att 
jobba på GenerPro, avslutar 
Emeric, innan han, Fanny 
och Peter återgår till arbetet. 

Victoria Holmgren

victoria@vasterastidning.se 

Utländska praktikanter vill 
bygga relationer i Sverige
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– För oss är det här ett bra sätt 
att bygga på vårt självförtroende 
och lära oss mer om olika arbets-
metoder i Sverige, säger Emeric 
Chevalier om sin två veckor långa 
praktik på GenerPro i Västerås. 

PER OLSSON, PRODUKTIONSCHEF OCH PETER KJELLANDER, UNDERHÅLLSTEKNIKER PÅ GENERPRO tillsammans med Emeric Chevalier 
och Fanny Pellegrin, utbytesstudenter från Charles Augustin de Coulomb Universitet. FOTO: VICTORIA HOLMGREN

Länsstyrelsen fattade nyligen beslut om tre större bidrag på 
sammanlagt 9,56 miljoner kronor för att främja utveckling 
och tillväxt i länets företag. 

– Genom dessa satsningar erbjuds länets små och medel-
stora företag goda möjligheter till rådgivning av hög kvalitet, 
framhåller landshövding Ingemar Skogö.

Besluten avser tre projekt: Robotdalen (3,3 mkr), gemen-

sam process för näringslivsförnyelse i Västra Mälardalen (3,26 
mkr) och företagscoachning i Östra Mellansverige (3 mkr). 

Alla tre projekt är så kallade strukturfondsprojekt och de 
har även fått EU-medel med totalt 50,6 mkr. 

Projekten arbetar över flera län men Länsstyrelsens bidrag 
avser specifikt verksamhet i Västmanlands län. 

Länsstyrelsen investerar i företags- och teknikutveckling

ARBETSSÖKANDE har t o m sista januari i år fått jobbcoaching. 
37 procent hade arbete 90 dagar efter avslutad coachinginsats. 
62 procent anser att coachingen har ökat deras chanser att få 
ett arbete.131 171 KÄLLA: ARBETSFÖRMEDLINGEN
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INSPIRATIONSSEMINARIER

Anmälan: info.malardalen@almi.se
Plats: ALMI i Västerås, Stora Gatan 16
Välkommen till ALMI Mälardalen!
www.almi.se/malardalen

Vad innebär det att starta och driva eget företag? 
15/3, 12/4 och 17/5 kl 16–18, seminariet är kostnadsfritt.


