INDUSTRIOPERATØR

Bliv
industrioperatør
Tag fremtidens
erhvervsuddannelse
i dag

Industrioperatøruddannelsen er målrettet ikke-faglærte, der ønsker bedre
jobmuligheder i industrien. Uddannelsen varer typisk to år og veksler mellem
skoleundervisning og praktik i en virksomhed.

En uddannelse der øger din
jobsikkerhed
Vil du have gode jobmuligheder i industrien? Og har du
lyst til at arbejde med robotter, computerstyrede anlæg
og produktion? Så er uddannelsen til industrioperatør helt
sikkert noget for dig
Som industrioperatør bliver du en mere fleksibel medarbejder.
Du får en bred forståelse for industriproduktion, og dine
skole- og praktikforløb på uddannelsen gør, at du kan bidrage
med ny viden og inspiration til virksomheden.
Fremtiden ser lys ud for de faglærte
Mange virksomheder mangler i dag faglærte medarbejdere.
Der er brug for faglærte, som kan arbejde med betjening,
vedligehold og overvågning af avancerede produktionsanlæg
i industrien. Ledigheden er lav og vil fortsætte med at være
lav de kommende år. Hvis du uddanner dig nu, øger du dine
muligheder for et fast job nu og i fremtiden.
Uddannelsen til industrioperatør
I løbet af uddannelsen bliver du bl.a undervist i produktudvikling, produktion og service, fejlfinding, reparation
og vedligeholdelse af industrianlæg og maskiner, samt
arbejdsorganisering og engelsk.
Du bliver også undervist i, hvordan man sikrer en effektiv
produktion. Her lærer du bl.a. om:
∞ samarbejde der øger produktivitet
∞ digitale redskaber og systemer til planlægning
∞ kvalitetsstyring
∞ teamwork
∞ forbedret udnyttelse af produktion og processer (lean)
∞ orden, sikkerhed, disciplin, rengøring og sortering (5S)

I løbet af uddannelsen bliver du også undervist i drift og
vedligehold af industrianlæg og maskiner. Fx i:
∞ produktudvikling
∞ produktion og service
∞ fejlfinding, reparation og vedligeholdelse
∞ engelsk
∞ it
Du afslutter uddannelsen 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 og må kalde dig faglært.
Bliv faglært industrioperatør på rekordtid
Uddannelsen kan forkortes, hvis du har arbejdet i industrien.
Du kan også komme hurtigere igennem uddannelsen, hvis du
fx har afsluttet AMU-kurser. Se om dine erfaringer kan få dig
hurtigere gennem uddannelsen på euv25.dk.
Hvem beskæftiger industrioperatører?
I dag er der industrioperatører inden for bl.a. medicinal-,
fødevare-, træ-, elektronik-, proces-, plast- samt jern- og metalindustrien.
Virksomheder som Arla Foods, Vola, Coloplast, Ib Andresen
Industri, Haldor Topsøe og mange flere har alle
industrioperatører i deres produktion. Arbejdsløsheden blandt
færdiguddannede industrioperatører er meget lav.

Undervisningen foregår bl.a. i projekter og grupper.

Læs mere på www.iop.dk

Stort set alle
industrioperatører
er i job

iop.dk
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110% dagpenge
under
uddannelse!

Fakta

Jobmuligheder:
			
Varighed:
			
Forløbet:
			
Undervisningsform:
Eksamen:

Da industrioperatøruddannelsen er en

Adgangskrav:

uddannelse med gode jobmuligheder,

Ledigheden blandt industrioperatører er meget lav
To år, men typisk kortere, hvis
du har erfaring
Uddannelsen veksler mellem
skole og praktik
Der undervises i hold
Ja, eksamen foregår i grupper
med dit hold
Ja

har ikke-faglærte, som er fyldt 30 år, ret
til at modtage 110 procent dagpenge
under uddannelsen til og med 2021.
Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb

* Praktikperioden kan variere i antallet af uger.
Uddannelsen varer maksimalt to år, men er kortere for dig som har erfaring fra industrien.
Grundforløb
20 uger

Praktik*

Hovedforløb 1
6 uger

Hovedforløb 2
6 uger

Praktik*

Praktik*

Hovedforløb 3
6 uger

Svendeprøve

Uddannelsens fag

Bemærk at fagenes rækkefølge kan variere fra skole til skole
Grundforløb

Grundlæggende
kompetencer inden for
industriel produktion

Førstehjælp og
elementær
brandbekæmpelse

Hovedforløb 1
industrioperatør

Produktion &
kvalitet

Arbejdsorganisering

Engelsk
Niveau F

Valgfrie fag inden
for industriel
produktion

Praktik og
praktikopgaver

Hovedforløb 2
industrioperatør

Fejlfinding,
reparation &
vedligehold

Arbejdsorganisering

Engelsk
Niveau F

Valgfrie fag inden
for industriel
produktion

Praktik og
praktikopgaver

Hovedforløb 3
industrioperatør

Produkt- og
produktionsudvikling

Arbejdsorganisering

It & Naturfag
Niveau F

Valgfrie fag inden for
industriel produktion

Praktik og
praktikopgaver

Svendeprøve

Har du erfaring?

Bliv faglært industrioperatør på rekordtid.
Uddannelsen kan forkortes markant, hvis du
har arbejdet i industrien. Du kan også komme
hurtigere igennem uddannelsen, hvis du fx har
taget AMU-kurser.
Se om dine erfaringer kan få dig hurtigere
gennem uddannelsen på euv25.dk

Få penge med til din nye arbejdsgiver
Husk at fortælle der hvor du søger praktikplads, at
hvis virksomheden tegner en uddannelsesaftale
med dig, så følger der penge med voksenlærlingeordningen. Virksomheden kan få op til 45 kr. i
tilskud i timen i din praktikperiode.
Når du er på skole, modtager virksomheden 5.240
kr. om ugen i lønrefusion fra AUB., hvis du er over
25 år. Er du under 25 år, er satsen lavere.
Kontakt din 3F-afdeling, hvis du vil vide mere om
reglerne.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er over 25 år, er det muligt at komme i voksenlære
som industrioperatør. En typisk voksenlærling er en
ikke-faglært person over 25 år, der gennemfører en
erhvervsuddannelse med skiftevis skole- og praktikperioder.
Kontakt din 3F-afdeling eller dit lokale jobcenter. De kan
fortælle dig, hvordan du kommer i gang.
Fordele som voksenlærling
∞ faglig identitet
∞ garanti for mindsteløn for ikke-faglærte under uddannelsen
∞ job og en faglært uddannelse på samme tid
∞ gode muligheder for job i fremtiden
∞ godt netværk på arbejdspladsen
∞ kortere uddannelse hvis du har erfaring
∞ du får papir på det, du kan

Som industrioperatør vil dine
arbejdsopgaver fx være at:

∞ betjene og overvåge it-styrede produktionsanlæg
∞ sikre at produktionen kører optimalt
∞ planlægge produktionsopgaver i samarbejde med
kolleger
∞ sikre den rette kvalitet i produktionen
∞ fejlfinde og udføre mindre reparationer
∞ overvåge energiforbrug og miljøbelastning

Er du i tvivl?

Hvis du synes, det er meget længe siden, du sidst
gik i skole, eller hvis du har problemer med at
læse, så kan erhvervsskolen hjælpe dig.

Lige nu har vi tre ikke-faglærte
medarbejdere. Dem har vi da
en dialog med, om ikke de
også skal i gang med
industrioperatøruddannelsen.
Mit råd det er: Tag en
uddannelse og bliv ved med at
uddanne dig. Både fordi du får
fagligheden ind i dit
job, og fordi det giver dig
muligheden for at komme
videre.
Mick Bonde Christensen
Arla Foods, Produktionschef
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