
GIV JERES DYGTIGSTE 
INDUSTRIOPERATØRER 
ET FAGLIGT LØFT
Og gør virksomheden skarpere på 
produktivitet og grøn omstilling

FAKTA 
 
Produktivitet er trin to på industrioperatøruddannelsen 
og tager otte måneder, heraf foregår 10 uger på skolen. 
På resten af uddannelsen er industrioperatøren i lære i 
virksomheden.

Uddannelsen udbydes på EUC Lillebælt i Fredericia. 
Kontakt uddannelsesleder Henning Aaberg på 
haa@eucl.dk for yderligere oplysning om holdstart, 
tilmelding mm. Eller besøg iop.dk for yderligere 
oplysning om uddannelsesindhold og opbygning af 
uddannelsesforløb.



EN INDUSTRIOPERATØR 
DER ER SPECIALISERET 
I PRODUKTIVITET KAN 

VARETAGE KOMPLEKSE 
OPGAVER OG FUNKTIONER

JERES GEVINSTER MED EN INDUSTRIOPERATØR 
SPECIALISERET I PRODUKTIVITET 

I får en medarbejder, der:  

• identificerer forbedringsmuligheder og 
gennemfører produktions- og procesforbedringer

• udnytter potentialet i den grønne omstilling 
• handler proaktivt
• udnytter potentialet i digitale teknologier og data 

til problemløsning og procesforbedringer
• bidrager med ny viden og inspiration 
• hæver produktionsteamets præstationer
• sikrer et godt sikkert- og arbejdsmiljø

En industrioperatør der tager uddannelsens trin to 
i produktivitet kan varetage komplekse opgaver 
og funktioner. Trin to giver mere teoretisk viden om 
den grønne omstilling og flere kompetencer inden 
for teambaseret, digitaliseret og konkurrencedygtig 
produktion.

Efter endt uddannelse får I en medarbejder der kan:

• stille skarpt på spildkilder, kvalitetsstyring og den 
grønne omstilling set i et energioptimerende 
perspektiv.

• optimere jeres produktion efter lean principper
• identificere og gennemføre forbedringer af 

produktionsprocessen 
• udnytte potentialet i digitale teknologier og data til 

problemløsning og procesforbedringer
• løfte opgaven som team- og projektkoordinator og 

gennemføre tavlemøder
• bidrage med ny viden og inspiration

Dertil kan medarbejderen opbygge og vedligeholde 
kvalitets- og miljøstyringssystemer, gennemføre 
aktiviteter inden for arbejdsmiljø og risikovurdering 
samt anvende lean-, SCM- og TPM-værktøjer.

FÅ MERE INFORMATION

Produktivitet udbydes på EUC Lillebælt i Fredericia. 
Kontakt uddannelseschef Henning Aaberg på 
haa@eucl.dk for yderligere oplysning om holdstart, 
tilmelding mm. Eller besøg iop.dk for yderligere 
oplysning om uddannelsesindhold og opbygning af 
uddannelsesforløb.


