
 
Hankkeessa kehitetään ajantasainen jatko-

opinto-ohjelma, joka perustuu
muovipakkausteollisuuden  arvoketjun todellisiin

tarpeisiin. 
 

Korkeakoulut: Neljä laadukasta korkeakoulua, joilla on laaja osaaminen kiertotaloudesta.

Yrityselämä: Neljä teollisuudenalan yrityspartneria, joihin lukeutuu sekä isoja yrityksiä että klustereita.

HANKETOIMIJAT

 

 

PackAlliance:
Tulevaisuuden pakkausalan innovaatioita,

koulutusta ja yhteistyötä eteenpäin
vievä eurooppalainen allianssi

PackAlliance-hankkeen tarkoituksena on nykyaikaistaa

korkeakoulujen koulutustarjontaa ja vastata paremmin

muovipakkausteollisuuden työvoimatarpeisiin.

 

PackAlliance on tietoyhteenliittymä, jossa yhdistyvät neljän Euroopan

maan (Espanjan, Puolan, Suomen ja Italian) korkeakouluosaaminen ja

yrityselämä.

 

Tavoitteena on lujittaa korkeakoulujen ja muovipakkausalan yritysten

välistä yhteistyötä innovatiivisten ja kestävän kehityksen mukaisten

pakkausten kehittämiseksi sekä vauhdittaa muovipakkausteollisuuden

siirtymistä kiertotalouteen.

 

Projekti alkoi tammikuussa 2020 ja se päättyy vuoden 2022 lopussa
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T A V O I T T E E T

1 . SYNERGIA

 
Hanke pyrkii kuromaan umpeen kuilua

korkeakoulujen koulutustarjonnan ja
muovipakkausteollisuuden tarvitsemien

pätevien kiertotalousosaajien välillä.

2 . INNOVAATIOT

Tavoitteena on luoda eurooppalainen
PackAlliance Hub -verkosto jokaiseen hankkeessa

mukana olevaan maahan. Hubit toimivat
korkeakoulujen ja alan teollisuuden yhteisinä

innovatiivisina verkostoitumistiloina. Niissä
voidaan järjestää koulutusta, työpajoja, sekä

verkottumismahdollisuuksia tutkimus- ja
kehitysprojekteille.

3 . YHTEISTYÖ
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Yhteistyökumppanit

Vastavalmistuneet henkilöt, jotka haluavat kehittää

ammatillista uraansa muovipakkausteollisuudessa

(kemia, ympäristötutkimus, suunnittelu, jne.)

Mikäli olet kiinnostunut

kehittämään ammatillista uraasi muovipakkausten parissa, niin

lue lisää koulutusohjelmastamme. 

Mikäli edustat korkeakoulua,

niin tutustu koulutusohjelmaamme sekä korkeakoulujen ja

muovipakkausteollisuuden väliseen, PackAlliance Hubeissa

tapahtuvaan yhteistyöhön.

Jos olet muovipakkausalan toimija, niin olet tervetullut mukaan

työpajoihin ja infotilaisuuksiin, joita järjestämme Suomessa,

Italiassa, Puolassa ja Espanjassa. Tutustuthan

koulutusohjelmaamme sekä korkeakoulujen ja

muovipakkausteollisuuden väliseen, PackAlliance Hubeissa

tapahtuvaan yhteistyöhön.

Espanjalainen Zaragozan yliopisto isännöi 14.-15.1.2020
kahdeksan PackAlliance-partnerin ensimmäistä

tapaamista. Se oli menestys! Kokouksessa työstettiin
hankkeen työpaketteja ja suunniteltiin tulevia

toimenpiteitä.
Ensimmäisenä päivänä partnereilla oli mahdollisuus

keskustella Euroopan Unionin koulutuksen,
audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston

(EACEA) hankevastaava Silvia de Benedettin sekä
Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosaston

(DG EAC) toimintatavoista vastaavan Peter Bauerin
kanssa.

Ammattilaiset, jotka jo työskentelevät

muovipakkausalan arvoketjussa ja jotka haluavat

parantaa omaa osaamistaan ja sijoittumistaan alalle.

Lisäksi hankkeessa on

mukana 15 yhteistyökumppania

osallistujamaista. Yhteistyökumppanit

osallistuvat hankkeen tiekartan ja

strategisen toimintasuunnitelman

laadintaan.

PackAlliance-hankkeessa otetaan käyttöön

uusi, tulevaisuuden

muovipakkausteollisuuden osaajien jatko-

opinto-ohjelma, johon sisältyy

projektipohjaisia menetelmiä.

PACKALLIANCE-HANKKEEN

JATKO-OPINTO-OHJELMAAN SISÄLTYY ONLINE-

TYÖKALUJA.

Kuka voi osallistua
koulutusohjelmaan?

VASTAVALMISTUNEET

AMMATTILAISET
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Haluatko mukaan?

Lisätietoja

Hankkeen käynnistyskokous

Seuraa meitä 

https://www.linkedin.com/showcase/packall/about/
http://www.packall.eu/

