
Gymnasiet med 

Bolidenprofil
+ = 

Vill du öka dina chanser till att få ett spännande jobb? 

Få unik kunskap Bolidens verksamhet kopplat till ditt 

Då ska du söka gymnasie- 
profilen Boliden vid Välkom-
maskolan i Gällivare kom-
mun och kasta dig in i en 
framtid av möjligheter!

+ 

Du får kurser, studiebesök 
och gör projektarbeten som 
är riktade mot Boliden/Aitik. 
Dessutom får du lärande på 
arbetsplatsen, handledning 
och spännande praktik i 
Aitik. Förtur till sommarjobb 
och större möjlighet till fram-
tida anställning inom 

Här lär du känna 
heterna och några av de 

200 olika 
företaget. Du får 

bedriva en del av din 
nära 

med 
 Som elev har 

att läsa 
så att den 

öppnar upp för 
studier på högre nivå.

Efter din treåriga gym-
nasieutbildning är du 
väl förberedd för ev. 
vidarestudier, arbetsmark-
naden och Boliden. Dessu-
tom har du redan hunnit eta-
blera kontaktnät på arbets-
platserna, fått riktad kun-
skap mot företagets verk-
samheter och egen erfaren-
het. Det tillsammans med att 
du visat engagemang och 
intresse, kan vara det som 
ger dig en anställning.

Basprogram + Boliden = 
Bolidenprofilen

För att gå Bolidenprofilen sö-
ker du först och främst in på 
någon av de gymnasieutbild-
ningar som är ihopkopplade 
med profilen, alltså el- och 
energiprogrammet, fordons–
och transportprogrammet, 
industritekniska programmet 
eller teknikprogrammet.

Se kontaktinfo på baksidan 
eller surfa in på            

Lapplands Gymnasium
www.lapplands.se/sv/
gymnasium/valkommaskolan
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Fakta Bolidenprofilen

Antal antagna per år:

1-3 elever per program,

totalt 8 elever per år.

Du kan välja följande fyra 
program:

- El- och energiprogrammet

- Fordons- och transport-
programmet

- Industritekniska program-
met

- Teknikprogrammet

Vi ser gärna att du som elev på 
teknikprogrammet förbereder dig 
för högskoleutbildning mot in-
genjörsyrken inom Boliden.

Delar av de programgemen-
samma kurserna, gymnasiearbe-
tet och APL kommer i olika om-
fattning att genomföras på plats i 
Aitikgruvan. Boliden kommer att 
ha interna kurser som du som 
elev kommer att få möjlighet gå, 
bland annat inom arbetsmiljö, 
säkerhet, cad, styr- och regler-
teknik.

Ansökan:

Du ansöker till profilen och gym-
nasieprogrammet via din person-
liga ansökningssida i Dexter. 

Du kommer i god tid att få en 
inloggning och ett personligt lö-
senord av studie- och yrkesväg-
ledaren på grundskolan för att 
kunna logga in på nätet och göra 
en ansökan till Välkommaskolan 
och Bolidenprofilen. 

Frågor på det?

Kontakta oss eller surfa in på 
http://lapplands.se/sv/
gymnasium/Valkommaskolan/

Samordnare för profilen: 

Roger Isaksson, Välkommaskolan 
roger.isaksson-
pirtti@lapplands.se 

Tel:070-619 12 22

Rektor Välkommaskolan: 

Mats Johansson. mats.johansson-
rantavaara@lapplands.se 

Tel. 076-133 18 62

info. om ansökan: 

Mari-Louise Martinsson, Studie-
och yrkesvägledare, 

Grundskolan mari-
louise.martinsson@gallivare.se

Tel:0970-81 84 03

Skolkontakt Boliden: 

sture.holmgren@boliden.com

Tel: 0970-72 91 72
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