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Robotter er en del af hverdagen på rigtig mange arbejdspladser, og selv de
mindste virksomheder bruger robotter
i det daglige arbejde – eller vil gøre det
i nærmeste fremtid.
Undersøgelser viser, at der er ca. 200
industrirobotter installeret per 10.000
medarbejdere i Danmark. Dermed er vi
et af de lande i verdenen, der bruger
flest robotter i industrien.
AMU Nordjylland tilbyder et sammenlagt grundlæggende robotkursus, som
består af to AMU-mål, som klæder dig
på til arbejdet med robotter.

Undervisningen er både praktisk og
teoretisk.

Du kan derfor efter kurset bl.a.:
• Assistere ved betjeningsopgaver på
robotanlæg
• Korrigere robotpositioner
• Opbygge simple programmer og rette mindre programfejl i eksisterende
programmer
• Genstarte robotten korrekt efter
driftsstop.

• Styring af tungt maskinel, byggebranchen, Landbrug
• Personfarlige opgaver, håndtering af
farlige materialer
• Og mange flere muligheder!

Tilmelding
Tilmelding og ansøgning om
VEU-godtgørelse foretages på:
www.efteruddannelse.dk

Økonomi
Kurserne gennemføres under AMU rammer med mulighed for at søge løntabsgodtgørelse, befordringsgodtgørelse m.v.
i henhold til AMU lovgivningen.

Uddannelsessted

Eksempler på arbejdsopgaver:
• Kørsel/flytning af materialer mellem
forskellige arbejdsstationer
• Forflytning af personer fx på sygehuse, transportsektor osv.
• Varetagelse af tunge løft / EGA
• Styring af maskiners bevægelsesmønstre
• Servering af fødevarer
• Styring af rengøringsmaskiner

AMU Nordjylland
Sofievej 61, 9000 Aalborg.
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Vi differentierer undervisningen,
og der er mulighed for at lave
avancerede programmeringer alt
efter behov og niveau.

Efter gennemført kursus har du:
• Viden om industrirobotternes opbygning, funktioner, bevægelsesmønstre
og anvendelsesområder i industriel
produktion
• Forståelse for robotternes indvirkning i og effekter for produktionsprocesser og operatørarbejdet.

