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

TAG EN

• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk

PRODUKTØR-

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen

LÆRLING

• En uddannelsesplan, der laves sammen
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad
lærlingen skal lære
Søg og find en lærling på praktikpladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.

HVAD KAN I BRUGE EN PRODUKTØR TIL?

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

Produktøren kan løse mange forskellige arbejdsopgaver i industrivirksomheder som fx klargøring af anlæg og maskiner, deltage i
reparationsarbejdet eller i virksomhedens interne lagerfunktioner.

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

Produktøren tager ansvar, samler og overvåger inden for mange af
industriens brancher.
HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Produktøren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som
ansætter lærlingen.

NEXT Uddannelse
København, Ishøj
Telefon: 33 88 00 00

Learnmark Horsens
Telefon: 88 16 36 00

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

Mercantec, Viborg
Telefon: 89 50 33 00

EUC Lillebælt,
Fredericia
Telefon: 79 20 11 11

AMU Vest, Esbjerg
Telefon: 79 14 03 22

Sikkerhed og arbejdsmiljø
Produktionsforståelse og maskinbetjening
Bearbejdning og sammenføjning
Reparation og vedligeholdelse
Kvalitetskontrol og kvalitetsstyring
Lager og logistik
Enkle arbejdsinstrukser og -tegninger
Dokumentation

Desuden får lærlingen §17 Svejsecertifikat og epoxycertifikat.
Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•
•
•
•

I at udføre forskellige lodde- og svejseopgaver, bruge sammenføjningsmetoder og montere løsdele
I at foretage forskellige typer af bearbejdning, herunder enkle drejeog boreteknikker
Til at deltage i enkle vedligeholdelses- og fejlfindingsopgaver på
automatiske og mekaniske anlæg
Til at medvirke ved virksomhedens kvalitetskontrol- og
kvalitetsstyringsprocesser

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

Lærlingen får gaffeltruck certifikatkursus B.
UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk et år, ekskl. grundforløbet, hvoraf
lærlingen er på skole i 16 uger. Der kan ansøges om merit,
og for personer over 25 år kan varigheden være kortere.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

faglært.dk

