PROCESOPERATØR
Vil du have ansvar for højteknologiske
produktionsanlæg? Og vil du være en del af et team,
som fremstiller vigtige produkter som medicin,
kemikalier, byggematerialer, enzymer, biobrændstoffer
eller fødevarer?
Ønsker du en uddannelse med gode jobmuligheder og
en god løn? Så er uddannelsen som procesoperatør
noget for dig.
Som procesoperatør har du blandt andet ansvar for, at
produktionsanlægget fremstiller produkter til aftalt tid,
i den rigtige kvalitet og uden ressourcespild.

ERHVERVSUDDANNELSE EFTER 9./10. KLASSE
Du starter med at gå i skole et år. Det hedder
grundforløbet. Når du er færdig med dit grundforløb,
skal du i gang med hovedforløbet. På hovedforløbet er
du mest i praktik, men du går også i skole.

PRAKTIKPLADS OG UDDANNELSESGARANTI
Du kan gennemføre din uddannelse med praktik i en
virksomhed, hvor du får løn under uddannelsen. På
uddannelsen til procesoperatør kan du også tage din
praktik i et praktikcenter, hvor du får praktikydelse. Så
er du sikker på, at du kan gennemføre din uddannelse,
selvom du ikke har en praktikplads.

FÅ EKSTRA UDFORDRINGER

SOM PROCESOPERATØR KAN DU:
>> Opbygge, indstille og styre højteknologiske
produktionsanlæg
>> Montere udstyr på produktionsanlæg, finde fejl og
rette dem
>> Lave kemiske og fysiske analyser af råvarer og
færdige produkter
>> Analysere hvordan produktionen kan forbedres

Varighed

På uddannelsen til procesoperatør kan du udfordre dig
selv ekstra meget ved at tage uddannelsen med eux
eller tage fag på højere niveau.

GODE MULIGHEDER FOR VIDEREUDDANNELSE
Med en erhvervsuddannelse i industrien har du
gode muligheder for at videreuddanne dig. Og hvis
du tager din erhvervsuddannelse med eux, får du
samme muligheder for at læse videre som med en
studentereksamen.

Fire år og seks måneder

Forløbet
Grundforløb
Job

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

Du har mange muligheder som procesoperatør. Du arbejder typisk i teams på højteknologiske
virksomheder i industrien.
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