INDUSTRIOPERATØR

Kom godt i gang

2017

Campus Bornholm er behjælpelig med at fremskaffe samt udfylde de nødvendige skemaer til praktikpladsgodkendelse, ansøgning om forhøjet tilskud til
skoleophold, ansøgning om tilskud til timeløn etc.
Campus Bornholm er gennem hele praktikforløbet
sparringspartner for virksomheden.

Opstart af nyt hold
SKOLEPERIODER:
Grundforløb 1:
9. oktober 2017 til og med 15. december 2017.
Grundforløb 2:
19. marts 2018 til og med 6. juni 2018.
Hovedforløb 1:
13. august 2018 til og med 5. oktober 2018.
Hovedforløb 2:
6. januar 2019 til og med 1. marts 2019.
EUV uddannelsesperiode (inkl. ½ års merit):
27. august 2017 til og med 1. marts 2019.
Lærlinge skal påbegynde uddannelsen i perioden:
6. august - 8. oktober 2017.

En uddannelse
virksomhederne
ikke kan komme
udenom...

Kontakt
Uddannelsesleder John Anker
tlf. 3065 0282, ja@campusbornholm.dk
Kontaktlærer Ole Hejlskov Nielsen
tlf. 2461 6031, ohn@campusbornholm.dk

Vi skaber og samler de bedste
uddannelsestilbud til gavn for
elever, erhvervsliv og Bornholm.
Læs mere på campusbornholm.dk

– fremtiden starter her

Industrioperatør

Industrien har brug for dygtige medarbejdere.
Industrioperatøruddannelsen er et tilbud til
den virksomhed / medarbejder, som vil gøre en
ekstra indsats for at sikre virksomhedens og
sine egne muligheder i fremtiden.

Voksen industrioperatørelev
En voksen industrioperatørelev er en elev, der er fyldt 25 år ved indgåelse af lærekontrakt.
Hvis virksomheden vil ansætte en voksen industrioperatørelev, er der forskellige
økonomiske måder at gøre det på, alt efter hvilke lokale overenskomster der er i
virksomheden.
Herunder er givet 3 eksempler på, hvordan man kan beregne de økonomiske fordele
ved ansættelse af en voksen industrioperatørelev.

Uddannelsen til industrioperatør er en erhvervsuddannelse, der ikke fagligt
knytter sig til en bestemt branche.

Eksempel 1:
Virksomheden ansætter en lærling udefra via jobannonce til en timeløn
til kr. 113,65 pr. time.

Industrioperatøruddannelsen er en uddannelse, der bruges inden for fødevare-, medicinal- og metalindustrien. Uddannelsen tilfører medarbejderen
kvalifikationer, således at han/hun kan:

Eksempel 2:
Virksomheden ansætter en lærling via internt opslag med en reduceret timeløn
på kr. 130,- pr. time.

• anvende almindeligt forekomne maskiner og værktøjer
• kende og anvende sikkerheds- og miljøregler

Eksempel 3:
Virksomheden indgår en lærekontrakt med en medarbejder til den normale timeløn
på kr. 165,- pr. time.

• forstå sammenhængen i virksomhedens produktionsforhold
• kommunikere og anvende informationsteknologi
• planlægge eget arbejde samt deltage i planlægning af produktionsgruppens arbejde

Virksomheden får en godtgørelse på max. kr. 5.030,- pr. uge i elevens skoleperioder.

• måle- og kvalitetskontrollere

I praktikperioderne er det muligt for virksomheder at søge godtgørelse for voksenelever. Få mere information på Jobcentret.

• forstå fremmedsprog
Desuden har industrioperatøren et indgående kendskab til automatik,
herunder overvågning af automatiske maskiner og anlæg.

Hvad koster en voksen industrioperatørelev om ugen?
EKSEMPEL 1

Uddannelsesforløb

På skole

Uddannelsen til industrioperatør er en vekseluddannelse, hvor der skiftes
mellem praktik og skole.
Der gives merit for relevant arbejds- og uddannelseserfaring.
Industrioperatøruddannelsens sammensætning
Grundforløb
10 uger

Praktik

Grundforløb
10 uger

Praktik

Hovedforløb
8 uger

I praktiktiden er der indlagt op til 5 ugers specialefag.

Praktik

Hovedforløb
8 uger

Praktik

0,00 kr.

EKSEMPEL 2
0,00 kr.

EKSEMPEL 3
1075,00 kr.

