
Vi skaber og samler de bedste 
uddannelsestilbud til gavn for  
elever, erhvervsliv og Bornholm.

Læs mere på campusbornholm.dk

2022

– fremtiden starter her

Den korte og grønne vej 
til et godt job i industrien

INdustrIoperatør

For at starte på uddannelsen skal du have indgået 
uddannelsesaftale med en virksomhed, og er du 
over 25 år, skal du desuden inden opstart have 
foretaget en realkompetencevurdering (rKV).

Campus Bornholm er behjælpelig med at 
fremskaffe samt udfylde de nødvendige skemaer
og blanketter ift. godkendelse af virksomhed, 
udarbejdelse af uddannelsesaftale, ansøgning om 
voksenlærlingetilskud mv.

det er også Campus Bornholm, der gennemfører 
realkompetencevurderingen.

Opstart af nyt hold
sKoLeperIoder:

Grundforløb, 1. del:  
10. oktober 2022 - 16. december 2022.

Truckkursus (valgfrit): 
12. januar 2023 - 20. januar 2023

Krankursus (valgfrit): 
6. marts 2023 - 17. marts 2023

Grundforløb, 2. del: 
24. april 2023 - 10. juli 2023

Hovedforløb 1:  
31. juli 2023 - 29. september 2023.

Hovedforløb 2 og svendeprøve: 

12. februar 2024 - 17. april 2024.

 
Vil du vide mere?
Læs mere om uddannelsen til industrioperatør på 
www.iop.dk

Kontakt

Kontaktlærer Lars-ole andersen 
tlf. 6012 1809, loa@cabh.dk

Kom godt i gang



INdustrIoperatør

Industrioperatøruddannelsen

Industrioperatøren har overblik over produktionen i en virksomhed.

som industrioperatør arbejder du med alt fra at kontrollere bittesmå  
elementer til at arbejde med de største maskiner.

uddannelsen kræver hænder til reparationsarbejde, hjerne til overvågning 
og overblik til at strukturere arbejdet.

Indutrioperatøren har en meget vigtig position i industriviksomheders 
produktion.

Industrioperatøruddannelsens opbygning

FAKTA
Industrioperatøruddannelsen tager max. 2 år men er kortere, 
hvis du har relevant erfaring eller uddannelse.
Dele af uddannelsen foregår på en skole, men det meste af 
uddannelsen foregår på den virksomhed, hvor du er i oplæring.

FAKTA
Du afslutter uddannelsen til industrioperatør med en 
svendeprøve. Det er en prøve i det, du har lært på skolen og i din 
oplæringsvirksomhed.
Når du har bestået prøven, får du et svendebrev som bevis på, at 
du har gennemført uddannelsen.

FAKTA
99% af alle industrioperatører har job!

FAKTA
Du får løn under hele uddannelsen!

Lyder det spændende?

- og kan du svare Ja til spørgsmålene nedenfor?

•	 Vil du styre, vedligeholde og servicere robotter og store  
automatiserede maskiner?

•	 Vil du arbejde med den grønne omstilling i industrien?

•	 Vil du have en kort og faglært uddannelse med god løn?

•	 Vil du lære at finde spildkilder og effektivisere processer?

•	 Vil du stille skarpt på digitale teknologier?

så er uddannelsen til industrioperatør lige noget for dig!

Grundforløb, 
1. del oplæring i  

virksomhed

Grundforløb, 
2. del oplæring i  

virksomhed

Hovedforløb 1 oplæring i  
virksomhed

Hovedforløb 2 / 
svendeprøve oplæring i  

virksomhed
10 uger 10 uger 9 uger 9 uger


