TAG EN

DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING

ELEKTRONIK-

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

OPERATØRLÆRLING

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen

Det kræver kun tre ting:

• 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 ELEKTRONIKOPERATØR TIL?
Elektronikoperatøren arbejder med at planlægge og overvåge produktionen på elektronikvirksomheder. Elektronikoperatøren kan også
præcisionslodde under mikroskop samt finde og rette fejl på forskellig
slags elektronik.

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

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Elektronikoperatøren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i jeres virksomhed.

I kan kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:

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

Om opbygning af produktionsanlæg og delkomponenternes funktion
At betjene og vedligeholde manuelt loddeudstyr
At anvende arbejdsbeskrivelser, styklister og placeringstegninger
Gængse fagudtryk, begreber og fagrelateret kommunikation i
elektronikindustrien

AMU Nordjylland,
Ålborg
Telefon: 96 33 22 11

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

Til at montere komponenter både manuelt og automatisk
Til at styre og overvåge manuelle og automatiske produktionsprocesser
I at reparere elektroniske print
I at præcisionslodde og reparere under mikroskop
I at udføre kvalitetskontrol og fejlfinding bl.a. ved hjælp af test
og måleudstyr
I at anvende dokumentationsmaterialer og udførelsesstandarder
I at arbejde med produktionsstyring, optimering og metodeforbedring
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 ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 17 uger.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

