TAG EN

DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING

PLASTMAGER-

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

LÆRLING

• 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 lærepladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.

HVAD KAN I BRUGE EN PLASTMAGER TIL?
Plastmageren kan fremstille stort set alt i plast og er specialist i at
opsætte og kontrollere maskiner i plastproduktionen.

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

En plastmagers evne til at udvikle og producere nye produkter i plast
har stor betydning for virksomhedernes behov for fleksibilitet i produktionen. Plastmageren kan også indkøre produktion af nye produkter og
beregne udgifter.
HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?
Plastmageren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som
ansætter lærlingen.

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

Den jydske
Haandværkerskole,
Hadsten
Telefon: 89 37 01 00

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

FÅ MERE INFORMATION

AMU Syd, Ribe
Telefon: 76 37 37 37

Betjening og indstilling af udstyr
Enkle plastsvejsnings- og sammenføjningsteknikker
Måleteknik, stikprøvekontrol og tolerancesystemer
Personlig sikkerhed i arbejdet med epoxy og isocyanater
Ekstruder-, termoform- og sprøjtestøbeanlæg og formværktøjer
At udføre proces- og kvalitetskontrol
Matematiske metoder til produktionsberegninger
Plastmaterialers kemiske opbygning og egenskaber
Udførelse af produktionsrapporter
Kvalitetskrav og specifikationer for plastemner

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•
•

•
•
•

I at opstille, indkøre og optimere driften på avancerede
produktionsanlæg
I at udføre fejlfinding på produkter og støbeforme samt bedømme
kvaliteten af råvarer og færdige produkter med inspektions- og
måleudstyr
I forskellige plastmaterialer og mulighederne for at anvende dem
I opbygningen af styringssystemer og produktionsanlæg, betjening
af robotter og fremstilling af forme til plastproduktion
I produktionsprocesser til pharmaindustrien

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk tre år og seks måneder, ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 35 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

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

