OPERATIV
PRODUKTIONSTEKNIKER, 300 YHP & 1,5 år
Bli eftertraktad på arbetsmarknaden och var med och utveckla hållbara produktionsprocesser
inom livsmedels-, läkemedels- och tillverkningsindustrin. Utbilda dig till Operativ produktionstekniker med inriktning polymera material.
Polymera material är komplexa och används överallt runt omkring oss, exempelvis i byggnadsmaterial, implantat och
förpackningar. Tillverkarna är i stort behov av personer med kompetens som kan bidra till hållbar utveckling och effektivisering via bland annat LEAN. Vi erbjuder en specialiserad utbildning som ger praktiska och teoretiska kunskaper för att
arbeta som produktionstekniker i de flesta tillverkande företag samtidigt som du får eftertraktad kompetens att arbeta
med formsprutning, formgjutning och värmeformning inom polymerindustrin.

• Vad kan jag jobba som?
Efter utbildningen kan du arbeta som exempelvis processoperatör, tekniker, produktionsberedare eller ställare på företag
inom plast- och gummiindustrin men också övrig tillverkningsindustri. Ansvarsområden är bland annat att göra riskanalyser, styra och övervaka tillverkningsprocesser, säkerställa att dessa sker effektivt och med hög kvalitet men också att
kunna åtgärda eventuella fel vilket kräver stor kunskap om såväl tillverkningsprocessen, utrustningen samt materialet.
Ansök senast den 20 november, 2021
Ansökan sker på vår hemsida: www.campus.lidkoping.se
Frågor? Kontakta utbildningsledare Jon Johansson:
e-post: jon.johansson@edu.lidkoping.se, telefon: 0510-77 04 08

UPPLÄGG:
Föreläsningarna ges på Campus Västra
Skaraborg med sändning till Skövde två
till tre dagar per vecka.
Övriga dagar ägnas åt självstudier.
Utbildningen är en platsbunden heltidsutbildning med stor näringslivsanknytning genom LIA (praktik) på företag där
du skapar viktiga kontakter som leder
till jobb.

YH LEDER
TILL JOBB

93 procent av de
examinerade hade
jobb året efter sin
examen*.
*Enligt MYH, 2019

Läs om kurser & behörighet —>

KURSINNEHÅLL:

• Automationsteknik och digitalisering, 50 yhp
• Kvalitetssäkring i polymerproduktion, 30 yhp
• LEAN för produktionstekniker, 30 yhp
• LIA 1, 25 yhp
• Polymera material, 30 yhp
• Produktionsteknik och ekonomi 20 yhp
• Projektarbete och kommunikation, 20 yhp
• Tillverkningsprocess inom polymer, 35 yhp
• Yrkesengelska, 10 yhp
• LIA 2, 40 yhp
• Examensarbete, 10 yhp

BEHÖRIGHET:

Du är behörig om du uppfyller något av följande:
• har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning
• har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i ovanstående punkt
• är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och
där är behörig till motsvarande utbildning
• genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet
har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen
samt innehar lägst betyget E/3/G i någon av följande
kurser:
• Mekatronik 1
eller
• Produktionskunskap 1
eller
• Teknik 1
eller motsvarande kunskaper

