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Produksjonstekniker

En produksjonstekniker drifter produksjonsprosesser i industrien, og
produksjonsteknikk brukes når maskiner fremstiller produktene. Arbeidsoppgavene avhenger av skole/utdanning og bakgrunn.
En fagoperatør starter, stopper og drifter en industriell produksjonsprosess.
Arbeidsoppgavene foregår i små og mellomstore industribedrifter, eks.
i verksted-, prosess-, offshore- og landbasert industri.

Arbeidsoppgaver

Eksempler på arbeidsoppgaver for en produksjonstekniker:
Planlegge arbeid og klargjøre utstyr
Styre og justere produksjonen
Tilrettelegge, legge om, starte og stoppe
Feilsøke samt feilrette maskinutrustning og styringssystemer
Reparasjon og vedlikehold
Bruke tegninger og annen dokumentasjon i kvalitetssikring
Ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Systemene kan være mekatroniske, dvs. de har både mekaniske, elektroniske
og digitale funksjoner. Som produksjonstekniker kan man jobbe med roboter
og automatisering.
Faget er nært knyttet til yrkene automatiker og industrimekaniker, men
det har mer inngående kunnskap om maskiner og styringssystemer.
En produksjonstekniker samarbeider med andre fagarbeidere og
ingeniører om vedlikehold og optimalisering av utstyr.

Egenskaper og utdannelse

Det er en fordel med praktisk sans, godt håndlag og nøyaktighet.
Gode samarbeidsevner, men også selvstendighet er viktig, samt
interesse for ny teknologi.
Utdannelse tas på videregående over to år, og deretter to år i bedrift.
For å begynne på Vg1 må grunnskole være fullført.

Produksjonstekniker i regi av Varodd

Varodd er Sørlandets største leverandør av fiberbaserte emballasjeprodukter.
Vi har en moderne maskinpark bestående av mekaniske og digitale maskiner.
Utover emballasje produseres display, bannere, rollup, infoskilt, dekorbilder, etc.
Varodd er godkjent som opplæringsbedrift og kan tilby hele opplæringen til
fagbrev i produksjonsteknikerfaget i våre lokaler i Rigedalen 41. Vi tilbyr også
delkompetanse og/eller individuell opplæringsplan for nettopp deg!
Ta kontakt med din NAV-veileder dersom du ønsker å gjennomføre fagopplæring
i produksjonsteknikerfaget på Varodd.
Dersom du ønsker å ta fagopplæring i en annen bedrift, kan vi også hjelpe deg
med dette. Vi har et godt og tett samarbeid med flere bedrifter i Kristiansand
og omegn som sammen med Varodds jobbkonsulenter kan bidra til at din
opplæring skal bli i den retning du ønsker deg.

Kontaktinformasjon

Tove A. Frikstad - Produksjonssjef
Tlf 918 69 848 E-post tove.frikstad@varodd.no
Odd Arild Aas - Fagsjef Arbeid & inkludering
Tlf 905 75 444 E-post odd.arild.aas@varodd.no

arbeid & inkludering
arbeidstøy & fritidstøy
emballasje
hjelpemidler
kantine & bageri
lager & logistikk
pulverlakkering
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trykk & profilering

Rigedalen 41
Postboks 8343
tlf 38 14 48 00
www.i-jobb.no
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• 4626 Kristiansand
• 4676 Kristiansand
• post@i-jobb.no
• www.varodd.no

