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

TAG EN
PROCESOPERATØR-

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

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 PROCESOPERATØR TIL?
Procesoperatøren er specialist i at finde og rette fejl på produktionsanlæg
og bidrager løbende til at forbedre produktionen
Procesoperatøren kan forebygge tekniske problemer og udføre løbende
kontrol af kvaliteten.

HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille
til jeres organisation.

Procesoperatøren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som
ansætter lærlingen.

FÅ MERE INFORMATION

Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en
erhvervsskole, hvor lærlingen lærer:
•
•
•
•
•
•

At overvåge og vedlige produktionsanlæg og anvende styringsog reguleringsudstyr
At lave målinger, analyser, fejlfinding og fejlretning
Om effektivisering og optimering
At montere udstyr på anlæg samt opbygning, indstilling og styring
af produktionsanlæg
At lave kemiske og fysiske analyser samt teknisk dokumentation
Engelsk og matematik

•
•

Til at styre, regulere og overvåge avancerede produktionsanlæg
Til at fejlfinde, reparere og optimere anlæg i samarbejde
med andre faggrupper som elektrikere, smede, laboranter og
automatikteknikere.
Til at sikre effektiv produktion med minimum af spild samt
håndtering af råvarer og færdigvarer til og fra procesanlægget
At arbejde med avancerede, computerstyrede procesanlæg, der
sikrer, at den rigtige kvalitet og mængde produceres

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk tre år og seks måneder, ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 35 uger.
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er
varigheden kortere. Uddannelsen udbydes med eux med en
længere varighed.

NEXT Uddannelse
København
Telefon: 35 86 35 86
eller 33 88 00 00

Uddannelsescenter
Holstebro
Telefon: 99 12 22 22
EUC Nordvestsjælland,
Kalundborg
Telefon: 72 29 01 00

EUC Lillebælt
Telefon: 79 20 11 11
ZBC, Roskilde
Telefon: 55 78 88 88

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•
•

I kan læse mere på www.faglært.dk eller
kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:

Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

faglært.dk

