TIL VIRKSOMHEDEN

INDUSTRIOPERATØR

FÅ FREMTIDENS
INDUSTRIMEDARBEJDER I DAG
Industrioperatøruddannelsen er målrettet den
ufaglærte, der ønsker bedre jobmuligheder i industrien.
Uddannelsen varer typisk 1½ år og veksler mellem
skoleundervisning og praktik i en virksomhed.

TIL VIRKSOMHEDEN

FLEKSIBILITET, KVALITETSSTYRING OG
PRODUKTIVITET I ÉN UDDANNELSE
KORT OM INDUSTRIOPERATØRUDDANNELSEN (IOP)

Industrioperatører bidrager til øget produktivitet
via teknisk kompetence, bedre samarbejdsevner
og større forståelse for produktion. Værdien af
en industrioperatør mærkes allerede i løbet af
uddannelsen:
•
fokus på læring styrker nysgerrigheden
•
omstillingsparathed giver fleksibilitet
•
viden og erfaring med it, sprog og problemløsning
øger selvstændighed, lyst og evne til at kunne
rotere mellem mange forskellige opgaver.

HVEM BESKÆFTIGER
INDUSTRIOPERATØRER?

Uddannelsen er målrettet ufaglærte og erfarne
medarbejdere i industrien. Derfor er den relevant for
virksomheder som fx Arla Foods, Vola, Coloplast,
Ib Andresen Industri og Haldor Topsøe, som alle har
industrioperatører i deres produktion.

DER BLIVER BRUG FOR FLERE FAGLÆRTE

Om bare otte år forventes det, at industrien vil mangle
mindst 24.000 tekniske faglærte, blandt andre
industrioperatører.
Robotter og højteknologiske produktionsanlæg øger
behovet for specialisering i flere og flere job. Der bliver
brug for faglærte, der kan arbejde med avancerede,
elektroniske maskiner, og som virksomhed gælder
det om at sikre, at de rigtige kompetencer er til
rådighed.

FAGLÆRT PÅ REKORDTID - ER
MEDARBEJDEREN FYLDT 25 ÅR?

Hvis medarbejderen er fyldt 25 år, og har mindst to
års relevant erhvervserfaring kan han eller hun starte
direkte på et komprimeret IOP Grundforløb på 10 uger.
Resten af uddannelsens sammensætning afhænger af
den erfaring, de kurser og uddannelse, medarbejderen
har i forvejen. Det er realkompetencevurderingen
(RKV), der afgør uddannelsens samlede længde.

Uddannelsen retter sig mod fødevare-, proces-,
plast-, træ-, emballage-, genvindings- og jernog metalindustrien samt serviceområdet og
forsyningssektoren.

UDDANNELSENS OPBYGNING
UDDANNELSENS OPBYGNING

Undervisningen er i høj grad projektorienteret og casebaseret, så problemstillinger anskues tværfagligt og
relateret til virkeligheden. Undervisningen har også
fokus på handlingsorienterede løsninger inden for fx
teamsamarbejde, kommunikation, kvalitet, arbejdsmiljø
og sikkerhed. En del af de praktiske opgaver afspejler
hverdagen i virksomheden.
Uddannelsen består af et grundforløb og et
hovedforløb.

GRUNDFORLØB

10 ugers intensiv undervisning fordelt over cirka 6
måneder.

HOVEDFORLØB

20 ugers undervisning fordelt over cirka 1 år.
På hovedforløbet opnår deltagerne en
helhedsforståelse for de gensidige
afhængigheder i virksomhedens
afdelinger og forretningsforståelse.

OBS

SUNDHED OG MOTION
ER EN NATURLIG DEL AF
UNDERVISNINGEN

VOKSENLÆRLINGE HAR PENGE
MED PÅ ARBEJDE

En voksenlærling er typisk en ufaglært person over
25 år, der gennemfører en erhvervsuddannelse med
skiftevis skole og praktikperioder.
Vælger virksomheden at tegne en uddannelsesaftale
med en lærling, er der flere muligheder for tilskud. Er
det en
•
ufaglært ledig, som ansættes i virksomheden,
ydes der 45,00 kr. i timen i tilskud
•
ufaglært ansat, får virksomheden 30,00 kr.
i timen i tilskud.
Kontakt dit lokale jobcenter for mere info.

GEVINSTER FOR VIRKSOMHEDEN

Med en faglært industrioperatør får
virksomheden en medarbejder, der
•
arbejder mere selvstændigt
•
bidrager med ny viden og inspiration
•
identificerer produktionsforbedringer
•
arbejder systematisk med fejlfinding
•
gennemfører tavlemøder
•
roterer og indgår i flere af virksomhedens
processer.

GRUNDFORLØB

Grundlæggende
kompetencer inden for
industriel produktion
i reference til
hovedforløbet

Førstehjælp
og elementær
brandbekæmpelse

ErhvervsInformatik
Naturfag niveau F

Praktik og
praktikopgaver

HOVEDFORLØB

Industrielle anlæg
maskiner og vedligehold

Robotter,
produktionsformer,
driftsoptimering

Produktions-flow og
produktionsplanlægning
LEAN, løbende
forbedringer

Praktik og
praktikopgaver

HOVEDFORLØB

Procesoptimering, digitale
teknologier

Lager og logistik
Kundefokus og -service

Personlig udvikling,
selvledelse

Praktik og
praktikopgaver

HOVEDFORLØB

Engelsk niveau F
Brug af mekaniske og
elektriske måleværktøj

Sundhed og motion
er en naturlig del af
undervisningen

Kvalitetssikringsarbejde,
Standarder og Audit
Dokumentation

SVENDEPRØVE

TIL VIRKSOMHEDEN
UDDAN TO MEDARBEJDERE OG HAV ALTID EN ELEV I VIRKSOMHEDEN

Skolen gennemfører to parallelle uddannelsesforløb i perioden, hvor skole og praktik kører forskudt.
På den måde sikres der altid en elev til rådighed i virksomheden.
GRUNDFORLØB + HOVEDFORLØB = CA. 1½ ÅR

LÆRLING 1

SKOLE
2 UGER

PRAKTIK
2 UGER

SKOLE
2 UGER

PRAKTIK
2 UGER

SKOLE
2 UGER

PRAKTIK
2 UGER

LÆRLING 2

PRAKTIK
2 UGER

SKOLE
2 UGER

PRAKTIK
2 UGER

SKOLE
2 UGER

PRAKTIK
2 UGER

SKOLE
2 UGER

TILSKUD

Tilskud, som virksomheden kan søge til en voksenlærling inden for industrioperatørfaget (2020-satser)

BIDRAGSYDER/ BESPARELSE

AUB (Arbejdsgiverens Uddannelsesbidrag)
Evt. Voksenlærlingetilskud fra jobcenteret
Evt. Kompetencefond fx IKUF v. aftalt uddannelse
Evt. besparelse til AUB ved manglende lærlinge.
Fritagelse fra betaling til AUB pr. elev

SATS 2020

5.240,00 kr. pr. skoleuge
30,00 kr. eller 45,00 kr. pr. time i praktikperioder
1.500,00 kr. pr. skoleuge og 750,00 kr. pr. praktikuge
27.000,00 kr. pr. elev
697,75 kr. pr. kvartal, ca.

OBS

Det er muligt for virksomheden at opnå en bonus fra AUB på 25.000 pr. årselev,
hvis de tager flere lærlinge end året før.

MINIMAL ADMINISTRATION

Vi tilbyder gerne hjælp med at
•
udfylde de nødvendige blanketter
•
strukturere skole- og praktikforløbene
•
indsende ansøgninger om tilskud og
refusion.

KONTAKT OS
TRADIUM
Thomas Kühl-Rasmussen
Uddannelsesvejleder og virksomhedskonsulent
E: tak@tradium.dk M: 25229771

LEARNMARK HORSENS
Jacob Bismuth
Uddannelsesleder
E: jabi@learnmark.dk M: 4212 7349

MERCANTEC
Christian Winther Knudsen
Uddannelseskonsulent & underviser
E: chwk@mercantec.dk T: 8950 3300

