Bliv elektronikoperatør
– Faglært multimedarbejder i elektronikindustrien
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Næste opstart, grundforløb 2:

16. januar 2023
Fordelsuddannelse = Gode jobmuligheder
Der er stor efterspørgsel på Elektronikoperatører, og
om få år kommer der til at mangle op mod 24.000 faglærte i dansk industri. Derfor er uddannelsen udpeget
til fordelsuddannelse. Der er rigtig god mulighed for fast
beskæftigelse i en branche, som hele tiden er i udvikling.

Dine arbejdsopgaver består af
• Betjening og overvågning af avancerede produktionsanlæg
• Mindre reparationer og vedligehold af produktionsanlæg
• Sikkerhed i produktionen
• Optimering af produktionen
• Optisk og elektrisk kontrol af produkter
• Reparation af defekte produkter
• Planlægning af produktionsopgaver i samarbejde med
kolleger.

Arbejdet består i høj grad i at kunne planlægge, tilrettelægge og udføre dagligdagens opgaver – og to dage er
sjældent ens.

Som elektronikoperatør arbejder du for
elektronikproducenter af:
• Kommunikationssystemer
• Medicinalbranchen
• Transportsystemer fx bagagebånd i lufthavne
• Energisektoren
• Maritime systemer
• Automotive systemer
• Aerospace
• Sikkerhedssystemer
• og alle andre produkter, hvor elektroniske kredsløb
indgår.

Den lige vej til job
Mange faktorer spiller ind i opbygningen og

Tilmelding: www.optagelse.dk

længden af dit uddannelsesforløb, fx:

Har du brug for hjælp? Kontakt os:

• Om du er over eller under 25 år
• Om du har mere end 2 års relevant erhvervserfaring

Grundforløb 2:

• Om du har en anden uddannelse

Melissa Dupont Molin

• Om du begynder direkte efter folkeskolen eller et år efter

Uddannelsessekretær

• Om du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed

Tlf.: 9633 2330

• Om du vælger at starte din erhvervsuddannelse gennem

memo@amunordjylland.dk

praktikvejen, ny mesterlære eller grundforløb.
Hos AMU Nordjylland bliver uddannelsesforløbet skræddersyet,
så det passer dig og dine erfaringer.

Hovedforløb:
Annette Boel Lundgaard
Uddannelsessekretær
Vi forbeholder os ret til ændringer. 250822

Tlf.: 9633 2249

Videreuddannelse

alun@amunordjylland.dk

Du kan bl.a. videreuddanne dig til:
• Elektronikfagtekniker.

Per Nissen
Konsulent
Tlf.: 9633 2278
E-mail: pni@hytekaalborg.dk
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