Shahram är här för att
svetsa
Arvika
Jobba framför allt.
– Har jag flyttat hit ska jag också göra rätt för mig, säger
Shahram Simani, Charlottenbergsbo från Iran.
Han är på god väg att uppfylla det egna önskemålet, att bli svetsare.
Utbildningen vid High Tech Welding Team i Arvika har blivit som en gnista
för honom.
– Jag har redan klarat av tio licenser, berättar Shahram.
Han nämner pinne, Tig, rostfritt, bultpistol, förarbevis på skylift, truck och
travers. I dag ska han avlägga ett nytt prov.
– När vi klarat av det brukar lärarna säga att vi ska göra om det. De är så
jobbiga.

Att jobba är en hederssak för Shahram Simani. Nu utbildar sig Charlottenbergsbon
till svetsare vid High Tech Welding Team i Arvika, och tackar Arne Andersson, lärare
vid Eda teknikcenter, för stödet på gymnasieprogrammet i Åmotfors.

Han skrattar gott, och lägger snabbt till att Mikael Björkholtz och övriga instruktörer menar väl.
– De får mig att känna mig behövd.
Utbildningen vid High Tech, på Volvos industriområde, är yrkesinriktad och avsedd för uppdatering av licenser och som stöd till företag.
– Om de behöver uppdatera svetsare finns vi till hands. Verksamheten är också kopplad till Arbetsförmedlingen, berättar Mikael Björkholtz, hälftenägare av
det privata utbildningsföretaget.
30 platser tillhandahålls för presumtiva svetsare som Arbetsförmedlingen rekommenderar. Det blev vägen till ett yrke för Shahram Simani som redan under
SFI-studierna i Åmotfors sneglade över gatan mot Eda Teknikcenter.
Han fick börja på reparationsprogrammet.
– Det märktes direkt vilken potential han hade, och inställning, berättar Arne Andersson.
På High Tech är han på god väg att skaffa sig alla svetslicenser, och det är inte mer än drygt ett halvår sedan han började.
– Det finns en mycket enkel förklaring. Lärarna ställer upp för mig, och jag för dem. Jag missar inte en lektion och kommer hit i tid varje dag.
Shahram påpekar också att det är hans plikt att motsvara kraven.
– Jag får ju den här utbildningen gratis.
I Iran jobbade han två år på raffinaderi, som inköpare. Men det var svetsare han skulle bli i det nya hemlandet.
Han ser det som en skyldighet att skaffa sig ett yrke och jobba i Sverige.
– Dels för familjens skull, dels för att inte ligga samhället till last. Jag har inte kommit hit för att leva på bidrag.
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