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

MONTAGEOPERATØR-

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen

ELEV

• 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 MONTAGEOPERATØR TIL?
En montageoperatør har kompetencer inden for industriel montage og
demontage af eltekniske og mekaniske komponenter, kvalitetsmålinger,
dokumentation og opsamling af relevante produktionsdata.

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?
Montageoperatøren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i jeres virksomhed.
Lærlingen kan ansættes før, under eller efter sit grundforløb.
Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på Teknisk
Skole Skjern, hvor lærlingen opnår grundlæggende viden og færdigheder
inden for følgende områder:
•
•
•
•
•
•

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

Teknisk Skole Skjern
Telefon: 61 20 75 81

Fremstilling og vedligehold
Montage og demontage
Materialevalg og valg af bearbejdningsmetode
Kvalitetssikring og dokumentation
Montageteknik, måleteknik og tegningsforståelse
Kommunikation og samarbejde

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet i:
•
•
•
•
•

Hydrauliske anlæg
El-komponenter og diagrammer
Produktionsoptimering og –planlægning
Montageteknik og sammenføjningsmetoder
Robotteknologi og digitalisering

Eleven kan vælge yderligere specialisering med en hydraulik-,
pneumatik- eller pumpeprofil.

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

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk et år og seks måneder efter grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 2x10 uger. For personer over
25 år er varigheden kortere og der kan søges om yderligere merit
for praktisk erfaring eller tidligere uddannelse.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

faglært.dk

