KAN DU SVARE JA TIL DISSE SPØRGSMÅL?
SÅ ER DET TID TIL AT GIVE DIN UDDANNELSE ET
FAGLIGT LØFT
•

Vil du være en effektiv problemløser?

•

Vil du udbygge dine kompetencer på
teamkoordination, kommunikation- og samarbejde
i et team?

•

Vil du være mere fortrolig med lean-principper?

•

Vil du være helt skarp på at finde spildkilder og
optimere en produktion?

•

Vil du bidrage til din arbejdsplads grønne
omstilling?

•

Vil du arbejde med identifikation af
forbedringsmuligheder og gennemføre
procesforbedringer i industrien?

•

Vil du stille helt skarpt på digitale teknologier og
data til problemløsning og procesforbedringer?

ER DU UDDANNET
INDUSTRIOPERATØR?
Giv dine kompetencer et ekstra løft
og bliv specialist i produktivitet

BLIV SPECIALIST I PRODUKTIVITET
Som industrioperatør har du muighed for at tage
uddannelsens trin to: Produktivitet.
På trin to bliver du bl.a. undervist i ledelsessystemer,
interessentanalyse og kvalitet i produktudvikling,
logistikoptimering og supply chain management,
samt optimering af kvalitet og produktivitet med lean
værktøjer.
Du bliver også undervist i grøn omstilling og
produktionsmetoder set ud fra et energioptimerende
perspektiv, samt god kommunikation mellem kolleger
og ledelse.
Du afslutter trin to med en svendeprøve. Når du har
bestået prøven, får du et svendebrev.

TAG EN GRØN UDDANNELSE OG LÆR AT VÆRE
TEAMKOORDINATOR
Som industrioperatør med trin to i produktivitet kan du
koordinere opgaver og teamfunktioner, der kræver
mere teoretisk viden, kompetencer og specialisering i
industriproduktionen.
•

Du kan udbygge dine kompetencer i forhold til at
være team- og projektkoordinator.

•

Du bliver klar til at arbejde med lean og kan få
lean-processer til at køre i virksomheden.

•

Du kommer på forkant med nyeste viden om lean
og den grønne omstilling.

•

Du kan opbygge og vedligeholde kvalitets- og
miljøstyringssystemer.

•

Du kan gennemføre aktiviteter inden for
arbejdsmiljø og risikovurdering og anvende SCM-,
lean- og TPM-værktøjer i arbejdet.

MED TRIN TO I
PRODUKTIVITET FÅR DU
EN GRØN UDDANNELSE,
HVOR DU LÆRER AT VÆRE
TEAMKOORDINATOR

FAKTA
Trin to i produktivitet bygger oven på din
industrioperatøruddannelse og tager otte
måneder. 10 uger foregår på en skole. Resten af
uddannelsen foregår i den virksomhed, du har lavet
uddannelsesaftale med.
Uddannelsen udbydes på EUC Lillebælt i Fredericia.
Kontakt uddannelseschef Henning Aaberg på
haa@eucl.dk for oplysning om holdstart, tilmelding mm.
Besøg iop.dk og læs mere om uddannelsen.

