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

SPECIALE I

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

PRODUKTIVITET FOR

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen

INDUSTRIOPERATØREN

• 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 INDUSTRIOPERATØR MED SPECIALE I
PRODUKTIVITET TIL?
En industrioperatør med speciale i produktivitet arbejder med arbejdsorganisering. Specialet i produktivitet giver kompetencer til at deltage i
opbygning og vedligeholdelse af kvalitets- og miljøstyringssystemer, til
at gennemføre forskellige aktiviteter inden for arbejdsmiljø og risikovurdering samt til at anvende SCM-, LEAN- og TPM-værktøjer i
arbejdet. Specialet giver også viden om god kommunikation.

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:

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Industrioperatør med speciale i produktivitet bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen
foregår i virksomheden, som ansætter lærlingen.
På specialet bliver lærlingen uddannet til at:
•
•
•
•
•
•

Optimere produktiviteten og kvaliteten
Optimere logistik i produktionen gennem anvendelse af Supply Chain
Management (SCM)
Fremme de innovative processer i teams
Optimere ressourceforbrug i produktionen
Planlægge og udvikle arbejdsmiljøledelse inden for et team
Opsamle og bearbejde data til problemløsning

FOKUS PÅ VIRKSOMHEDSPROJEKT
Eleven skal i løbet af specialet arbejde med et konkret projekt som
omfatter praktikvirksomhedsresearch, problemanalyse og anbefalinger
af problemløsningsaktiviteter.
Praktikvirksomhederne oplever ofte, at de konkrete anbefalinger fra
projektet er brugbare og giver værdifulde input til forbedringer og udvikling i afdelingen. Eleven arbejder med projektet inden for to sammenhængende undervisningsuger i elevens sidste skoleperiode.

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk otte måneder, hvoraf lærlingen er
på skole i ti uger.
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er
varigheden kortere.

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

Speciale overbygning på industrioperatøruddannelsen:
(Figuren er vejledende)
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