FORDELSUDDANNELSE
Se hvilke fordele det giver på
iu.dk/fordel/

TAG EN
INDUSTRIOPERATØR-

DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING
Det kræver kun tre ting:

LÆRLING
LÆRLING

• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk
• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen
• En uddannelsesplan, der laves sammen
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad
lærlingen skal lære
Søg og find en lærling på praktikpladsen.dk

HVAD KAN I BRUGE EN INDUSTRIOPERATØR TIL?

HVAD MED DET ØKONOMISKE?

Industrioperatøren kan bruge forskellige redskaber til at forbedre udnyttelse af produktion og processer (lean) og dermed undgå spild i
produktionen i jeres virksomhed.

Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.

En industrioperatør har blik for orden, sikkerhed, rengøring og sortering
(5S). Industrioperatøren retter sig mod fødevare-, proces-, plast-, træ-,
emballage-, genvindings- og jern- og metalindustrien samt serviceområdet og forsyningssektoren.
HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Industrioperatøren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som
ansætter lærlingen.
Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en
erhvervsskole, hvor lærlingen lærer:
•
•
•
•
•

At indgå i en fremstillingsproduktion og betjene produktionsanlæg
At deltage i planlægningen af en produktionsopgave
At betjene forskellige maskiner og anlæg
Om sikkerhed og kvalitetssikring i produktionen
Fejlfinding og udførelse af småreparationer på anlæg og maskiner

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille
til jeres organisation.
FÅ MERE INFORMATION
I kan læse mere på www.faglært.dk eller
kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•
•
•

Til at indgå i en fremstillingsproduktion og betjene produktionsanlæg
Til at deltage i planlægningen af en produktionsopgave og betjene af
forskellige maskiner og anlæg
I sikkerhed og kvalitetssikring i produktionen

•
•

AMU Vest
AMU Nordjylland
Campus Bornholm
CELF
Erhvervsskolen
Nordsjælland
EUC Lillebælt
EUC Nord
EUC Nordvestsjælland
EUC Syd
Learnmark

Horsens
• Mercantec
• Next Uddannelse
København
• Syddansk
Erhvervsskole
• Skive College
• TECHCOLLEGE
• Tradium
• Viden Djurs

Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Stor fleksibilitet: Lærlingen har fem ugers valgfri uddannelse inden for:

•
•
•

Automation og robot
Medicinal produktion
Metalbearbejdning

•
•

Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Fødevareproduktion
Arbejdsorganisatoriske fag

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsenvarer typisk et år og seks måneder ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 18 uger.
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er
varigheden kortere.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

faglært.dk

