EN UDDANNELSE DU KAN BYGGE OVEN PÅ
Du kan bygge oven på industrioperatøruddannelsen
med trin to i produktivitet. I løbet af trin to får du den
nyeste viden om, hvordan du kan skabe forbedringer
i produktionen, som også kan bidrage til den grønne
omstilling.
Du lærer også at koordinere opgaver og bidrage til
øget kvalitet af de varer, virksomheden producerer.
DU FÅR ET SVENDEBREV
Du afslutter uddannelsen til industrioperatør med en
svendeprøve. Det er en prøve i det, du har lært på
skolen og i din praktikvirksomhed.
Når du har bestået prøven, får du et svendebrev, som
bevis på at du har gennemført uddannelsen.
Hvis du vælger at bygge oven på med trin to i produktivitet, afsluttes dette også med en svendeprøve
og et svendebrev.

INDUSTRIOPERATØR
Den korte og grønne vej til et godt
job og en god løn i industrien

Industrioperatøren har overblik over produktionen i
en virksomhed.
Som industrioperatør arbejder du med alt fra at
kontrollere bittesmå elementer til at arbejde med de
største maskiner.
Uddannelsen kræver hænder til reparationsarbejde,
hjerne til overvågning og overblik til at strukturere
arbejdet.
Industrioperatøren har en meget vigtig position i
industrivirksomheders produktion.

99% AF ALLE INDUSTRIOPERATØRER HAR JOB.
OG UDDANNELSEN TAGER HØJST TO ÅR AT
GENNEMFØRE – MED LØN
Lyder det som noget for dig? Og kan du svare JA
til spørgsmålene nedenfor? Så er uddannelsen til
industrioperatør lige noget for dig.
•
•
•
•
•
•

Vil du styre, vedligeholde og servicere robotter
og store automatiserede maskiner?
Vil du arbejde med den grønne omstilling i
industrien?
Vil du have løn under uddannelse?
Vil du have en kort og faglært uddannelse med
god løn?
Vil du lære at finde spildkilder og effektivisere
processer?
Vil du stille skarpt på digitale teknologier?

99% AF ALLE
INDUSTRIOPERATØRER
HAR JOB

FAKTA
Industrioperatøruddannelsen tager max to år, men
er kortere, hvis du har relevant erfaring. Dele af
uddannelsen foregår på en skole, men det meste af
uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor du er i
oplæring.
Vælger du at bygge oven på uddannelsen med trin to i
produktivitet, varer den otte måneder mere.
Uddannelsen til industrioperatør udbydes i hele landet.
Find din lokale skole og læs mere på iop.dk

