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Vuxenutbildning, Processteknik - 40 veckor heltid
En yrkesutbildning för dig som vill arbeta som produktionstekniker,
processoperatör eller drifttekniker inom processindustrin. Utbildningen ger goda
möjligheter till anställning, då branschens behov är stora.
Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på människa och säkerhet
och består till stor del av att styra och optimera produktions-processer av olika
slag.
Studietakten är 100% där yrkesteoridelarna genomförs på Processtekniska
Gymnasiet i Munkedal tre dagar per vecka (måndag, onsdag och fredag).
Självstudier genomförs resterande två dagar per vecka. APL sker hos våra
samarbetsföretag åtta veckor sammanhängande tid under slutet av utbildningen.
Utbildningen är kostnadsfri, med undantag av kurslitteratur (mer info på vår
hemsida) och resor. Studierna i skolan förutsätter att du har med egen dator. Du
kan ansöka om studiestöd via csn.se.

Yrket processoperatör
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorsystem
och har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende
på tillverkning och arbetsteam. Som processoperatör arbetar du ofta med:
•

Processövervakning

•

Förebyggande underhåll

•

Processtyrning

•

Kontroll av belastningar

•

Lösa produktionsstörningar

•

•

Provtagning och produktkontroll

Produktions- och kvalitetshöjande
förändringsarbeten

Vuxenutbildning, Processteknik - 40 veckor heltid

Goda möjligheter till anställning
Rekryteringsbehovet hos företagen i vår region är stort. Flera företag står inför stora
expansioneroch pensionsavgångar vilket gör att efterfrågan på personal med kunskaper
inom processteknik är stor. Processtekniska Gymnasiet samarbetar och har utbyte med
flertalet industrier.

Kursplan
•

Produktionskunskap 1: 100p

•

Industritekniska processer 1: 100p

•

Produktionsutrustning 1: 100p

•

Underhåll - Driftsäkerhet 100p

•

Människan i industrin 1: 100p

•

Miljö- och energikunskap: 100p

•

Vatten och processkemi: 100p

•

Orienteringskurs: 50p

•

Industriautomation: 100p

•

Interna transporter: 50p

Förkunskapskrav
•

Matematik 1/A

•

Naturkunskap 1a1/A

•

Svenska 1/A

•

Eller motsvarande.

Utbildningstid
220829-230602

Sista ansökningsdag
3 juni 2022

Till ansökan skall bifogas kopia på betyg
samt personligt brev.
Utbildningen startar under förutsättning
att ekonomiska medel erhålles samt
tillräckligt antal studerande.

Mer information och ansökan via processtekniska.se
Följ oss gärna på våra sociala medier Facebook / Instagram - Processtekniska Gymnasiet
För mer information om utbildningen,
kontakta studie- och yrkesvägledare:
Liliane Hjalmarsson
E-post: liliane.hjalmarsson@munkedal.se
Tel: 0524-18077

PROCESSTEKNISKA
GYMNASIET

PROCESSTEKNISKA

