
I foråret 2016 lukkede lysfabrikken Martin i Frederikshavn og vi blev alle frit-
stillet. Nu er vi 12 piger, som er igang med uddannelsen til industrioperatør, og 

vi har brug for din hjælp til at finde praktikplads fra d. 1. juli 2016. 

Vi er alle blevet godt opdraget hos Martin og har en positiv holdning til arbej-
de. Vi har alle en stor entusiasme for vores arbejdsplads, og vi arbejder hårdt 
på store som små udfordringer. Vi er kendt for at have et højt humør og vi 

evner alle at påpege og deltage i løsninger, der kan forbedre produktionen. 
Det, kombineret med den nye viden vi har fået gennem vores nye uddannelse, 
gør at vi ser os selv som en meget stærk og erfaren arbejdskraft, der kan gøre 

en forskel i din virksomhed.

Du kan læse mere om vores industrioperatøruddannelse på bagsiden.

Fra venstre: Doris V. Zabelo, doriszabelo@gmail.com/29264121. Pia Jensen, pia@elvis.dk/53254320. Susanne 
B. Petersen, susannepetersen58@live.dk/61771300. Rita Fyenbo, m.fyenbo@hotmail.dk/61188380. Henny 
Schioldan, hennyschioldan@gmail.com/20872224. Thanh Ly, thanhthimy@gmail.com/61605674. Kirsten Jen-
sen, kirstenjensen59@hotmail.com/51570670. Heidi Knøsen, hervor1764@gmail.com/23486563. Karin Jensen, 
karin_jensen@youmail.dk/61996243. Joan Munkebæk, joanmunkebaek@gmail.com/41571096. Anne Hein, 
anne.hein@mail.dk21701912. Hanne Højmark, hoejmarkfrydkjaer@gmail.com/51324798. 

ERHVERVSUDDANNELSER EUC NORD

Industrioperatør
12 piger fra Martin søger praktikplads fra 1/7 - kan du hjælpe?



Industrioperatør

Kontakt mig, hvis du vil vide mere:

En industrioperatør arbejder med at 
betjene produktionsanlæg. Du lærer om 
forskellige typer maskiner og anlæg, der 
typisk styres gennem computere. Du  
lærer også at begå dig i fremstillings- 
produktionen. 

En industrioperatør kan arbejde med 
maskiner og anlæg i mange forskellige 
slags virksomheder fx inden for fødevarer, 
medicin, møbler eller elektronik. 

Fordele ved en industrioperatør
• Industrioperatøren har styr på proces-

serne i produktionen
• Industrioperatøren har både det tek-

nisk-faglige overblik, og ved også, 
hvem der gør hvad i produktionen.

• Alt dette er med til at gøre industri- 
operatøren til en stærk medspiller i en 
moderne industriel virksomhed.

Uddannelsen opbygning
Uddannelsen består af et grundforløb, der 
tages på EUC Nord i Hjørring og varer ca. 
20 uger, samt et hovedforløb, der veksler 
mellem praktikperioder og skoleforløb.

I alt tager uddannelsen op til 2 år og 6 
mdr. at gennemføre.

Fag
På skolen kommer vi omkring:
• Forbedret produktion og planlægning
• Reparation og vedligehold af anlæg og 

maskiner
• Styring og fejlfinding
• Samarbejde med andre faggrupper
• Hygiejne, sikker hed og vedligehold
• Lean - 5S
Du skal også have fag som engelsk og 
arbejdsorganisering.

Praktik
I praktiktiden bliver du oplært i de ar-
bejdsopgaver, som hører til uddannelsen. 
Praktikken foregår på en arbejdsplads el-
ler evt. i et skolepraktikcenter. Du afslutter 
uddannelsen med en svendeprøve.

Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i gennemsnits-
karakter i både dansk og matematik til 
afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en 
tilsvarende prøve. Kommer du direkte fra 
9. eller 10. klasse, skal du være vurderet 
uddannelsesparat.
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