Gymnasial industriteknisk utbildning med
inriktning process
Vill du arbeta som processoperatör är denna utbildning rätt för dig. Som processoperatör arbetar du
med att övervaka och styra olika tillverkningsprocesser och med att identifiera och lösa tekniska fel.
Du jobbar framförallt inom kemisk industri, stål- och metallindustri, pappers- och massaindustri, träindustri, livsmedelsindustri och på energiföretag.
Nära samarbete med industrin
Utbildningen sker i samarbete med industrin och passar dig som är intresserad av teknik, underhåll,
process och problemlösning. Utbildningen är en 1 årig gymnasial yrkesutbildning som ger dig god
anställningsbarhet. I utbildningen ingår 15% APL (riktad praktik på industrin).
Utbildningen ger dig nödvändiga kunskaper och färdigheter i processteknik, produktionsteknik, produktionskunskap, automationsteknik, arbetsmiljö, driftsäkerhet och underhållsteknik samt processtyrning. En viktig aspekt i utbildningen är medarbetarskap och eget ansvar, vilket behövs i arbetet på en
produktionsenhet inom industrin.
Efter utbildningen
Efter avslutad utbildning kan du jobba som processoperatör inom kemisk industri, stål- och metallindustri, pappers- och massaindustri, träindustri, livsmedelsindustri och på energiföretag.
Förkunskapskrav
Du ska ha grundläggande kunskaper motsvarande godkända betyg från lägst årskurs 9 i matematik och
svenska 1, alternativt svenska som andraspråk 1. (Gymnasial nivå)
Utbildningsomfattning
Utbildningen omfattar 1 250 poäng.
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Utbildningsplan
Obligatoriska karaktärskurser 1250 p
		

Block 1
Industritekniska processer 1
Produktionskunskap 1		
Produktionsutrustning 1		
Människan i industrin		
Tillverkningsunderlag 1		
Interna transporter			

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p

Block 2
Allmän automationsteknik		
Datorstyrd produktion 1		
Underhåll - Driftsäkerhet		

100 p
100 p
100 p

Block 3
Industritekniska processer 2
Produktionsutrustning 2		
Förebyggande- och
avhjälpande underhåll		
Produktionskunskap 2		

100 p
100 p
100 p
100 p

APL (praktik) 15 % under utbildningen.

Ansökan

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten som du hittar på vår hemsida karlskoga.se/yrkesvux
Om du inte har möjlighet att skriva ut blanketten kontaktar du oss via e-post:
yrkesvux@karlskoga.se - så skickar vi blanketten till dig med posten.
Tänk på att du behöver skriva under din ansökan samt bifoga en kopia på ditt
betyg/intyg aför att din ansökan skall vara fullständig.
OBS! Vi handlägger inga ofullständiga ansökningar och tillåter inte sena kompletteringar.
Ansökan skickas till:
Karlskoga kommun
153.Kunskapens hus
691 83 Karlskoga.
Är du inte folkbokförd i Karlskoga/Degerfors kontaktar du en studie- & yrkesvägledare i din hemkommun för att göra en ansökan.
Mer information, kontaktuppgifter och information om ansökningsdatum finns på
www.karlskoga.se/yrkesvux

