DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING

TAG EN

Det kræver kun tre ting:
• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk

VÆRKTØJSTEKNIKER-

• 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 VÆRKTØJSTEKNIKER TIL?
Værktøjsteknikeren har en ekstra dimension på uddannelsen til
værktøjsmager, som giver kompetencer til at udvikle værktøjer, hvor
alle kundens parametre om materiale, kvalitet, værktøjslevetid og
produktionsomkostningerne indgår.

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

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Værktøjsteknikeren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som
ansætter lærlingen.

Skive College
Telefon: 99 14 92 00

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

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

At arbejde med forskellige materialer og deres egenskaber
Værktøjslære
Værktøjsteknisk kommunikation
Naturfag, samfundsfag og teknisk fremmedsprog

Hovedforløbet: For at blive faglært værktøjstekniker skal man først
gennemføre uddannelsen til værktøjsmager. Under hovedforløbet bliver
lærlingen uddannet:
•
•

•

I at styre og gennemføre projekter
I at konstruere, tegne og fremstille værktøjer og tage hensyn til
de juridiske, økonomiske og tekniske forhold i forbindelse med
designopgaver, som kunden bestiller
I at kommunikere på fagligt dansk og engelsk med leverandører
og kunder
Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk fire år og seks måneder, ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 55 uger.
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er
varigheden kortere. Uddannelsen udbydes med eux med
en længere varighed.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

