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Investér i fremtiden – Tag en lærling

Kort om industrioperatøruddannelsen
Uddannelsen til industrioperatør giver praktisk erfaring med at betjene og vedligeholde  
produktionsanlæg og maskiner. Deltagerne får en grundlæggende viden om at fremstille varer  
og enheder.

Industrioperatøren bidrager til øget produktivitet med sine tekniske kompetencer, 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.

Der er brug for flere faglærte i industrien 
Efterspørgslen på færdiguddannede industrioperatører er høj og vil fortsat være høj i fremtiden. 
Robotter og højteknologiske produktionsanlæg øger behovet for specialisering i flere og flere job. 
Der er brug for faglærte, som kan arbejde med effektivisering og optimering af avancerede produk- 
tionsanlæg og maskiner, og som virksomhed gælder det om at sikre, at de rigtige kompetencer er 
til rådighed.

Forløb
Uddannelsen består af et grundforløb og et hovedforløb, med en samlet varighed på 2,5 år.
Er man er fyldt 25 år og har erfaring med at arbejde i industrien, så kan grundforløbet afkortes.

EUV 3: For voksne elever eller lærlinge, der ikke har relevant erhvervserfaring eller en 
uddannelse

GF 2  
20 uger

Praktik H1  
6 uger

Praktik H2  
6 uger

Praktik H3  
6 uger

Svende-
prøve

Den efterfølgende beskrivelse er lavet ud fra en forudsætning om, at den enkelte deltager er en 
EUV 2 elev og kan afklares i forhold til dette forløb.

EUV 2: For voksne elever og lærlinge, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring 
og/eller en uddannelse

GF 2  
10 uger

Praktik H1  
6 uger

Praktik H2  
6 uger

Praktik H3  
6 uger

Svende-
prøve
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Følgende betingelser skal være opfyldt for, at deltageren er en EUV 2 elev, og derved kan afkortes

• Ældre end 25 år
• Erhverserfaring inden for produktion, det kunne fx være:
 - Planlægning, klargøring, opstart og gennemførsel af produktion med tilhørende transport  
   og lageropgaver
 - Overvågning af produktion
 - Kvalitetskontrol af produktion
 - Håndtere rå- og færdigvarer
• Eventuelt kurser i:
 - Lean
 - Sikkerhed
 - Kommunikation
 - Faglige kurser

Indhold på skoleophold:

Grundforløb 2 x 5 uger
Grundlæggende kompetencer indenfor produktion
Sikkerhed
Anvendelse af måleværktøj
Lean og kvalitet
Digitalisering, erhvervsinformatik F
Naturfag F
Førstehjælp og brandbekæmpelse

Hovedforløb 1
Produktion & kvalitet
Arbejdsorganisering
Engelsk F 
Valgfrie specialefag

Hovedforløb 2
Fejlfinding, reparation og vedligehold
Arbejdsorganisering
Engelsk F 
Valgfrie specialefag 

Hovedforløb 3
Produkt- og produktionsudvikling
Arbejdsorganisering 
Valgfrie specialefag 
Svendeprøve

Yderligere oplysninger om uddannelsen til industrioperatør

Kontakt:

Toni B. Lynge
Tlf. 5131 4823

e-mail:
tbl@eucsyd.dk 

Uddannelseskonsulent



EUC Syd - din samarbejdspartner
-Vi står klar med råd og vejledning ...

Konsulenterne

Toni B. 
Lynge 

Tlf. 5131 4823

e-mail:
tbl@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Få råd og vejledning
Kontakt vores uddannelses- konsulenter. De står klar med råd og  vejledning og kan sammen  med jer sammensætte et godt praktik- eller uddannelsesforløb. 

Vores uddannelseskonsulenter sidder klar til at hjælpe den enkelte virksomhed med alt fra  
godkendelse som praktiksted og lærlingeordninger over uddannelsesplanlægning og afdækning af 
medarbejdernes kompetenceniveau og -behov til udvikling af skræddersyede uddannelsestilbud til 
den enkelte virksomhed.
Uddannelseskonsulenterne holder sig ajour på området og kan svare eller finde svar på alle jeres 
spørgsmål.

Uddannelseskonsulenterne er det naturlige bindeled mellem jeres virksomhed og skolen. 

Har I ønsker om et informationsmøde 
i jeres virksomhed? Eller har I spørgsmål vedr.  
fx elever, godkendelse af virksomhed, lærekontrak-
ten og hvordan den udfyldes, aktuelle muligheder  
for tilskud og lønrefusion under skoleophold, efter-
uddannelseskurser, kompetenceafklaringer - eller 
noget helt femte?
Ring eller send en mail.

Jannie Krøyer 
Jakobsen

Tlf. 5131 5511
e-mail:

jja@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Hans-Christian 
Carstensen 

Tlf. 5131 4893
e-mail:

hcc@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent

Finn Brakhage 
Jacobsen 

Tlf. 5131 5574
e-mail:

fbj@eucsyd.dk  

Uddannelses-
konsulent

Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg 
Tlf. 7412 4242
www.eucsyd.dk

11.2022

Tom Hartvig 
Nielsen

Tlf. 5131 4767
e-mail:

thn@eucsyd.dk 

Uddannelses-
konsulent


