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PROCESOPERATØR
En procesoperatør arbejder med produktion inden for procesindustrien, fx virksomheder der producerer føde- og drik-
kevarer, medicin, enzymer, kemikalier, byggematerialer m.m.. 

Som procesoperatør lærer du at kontrollere kvaliteten af det, maskinerne producerer og at finde og rette eventuelle fejl 
på maskinerne. Du lærer også at overvåge, styre og vedligeholde de forskellige computerstyrede produktionsanlæg. 
Ofte arbejder man på skiftehold, fordi mange anlæg kører døgnet rundt.

På skolen har du fag som produktionsudstyr, produktionsstyring, organisering, planlægning, regulering og overvågning. 

www.ucholstebro.dk/teknologi

Vælger du at afslutter din uddannelse efter Trin 1, har du mulighed for senere at vende tilbage til uddannelsen og 
tage det tilhørende speciale og blive PROCESOPERATØR. 
Der er mulighed for at tage uddannelsen som en EUX uddannelse, hvor du får teoretiske fag på gymnasiale niveauer 
- kontakt os og hør mere.

MERIT
Hvis du er over 25 år, kan du gennemføre uddannelsen på kortere tid, af-
hængig af din erfaring. 
Hvor meget din uddannelse kan afkortes med, afklares gennem en RKV 
(realkomeptencevurdering), som foregår på skolen. 

På baggrund af din RKV udarbejdes en plan for varighed og forløbet af lige 
netop din uddannelse.

TEKNOLOGI

UDDANNELSESFORLØB

Gode 
praktik- ogjobmulig-

heder!

20 uger

skole praktik

2 år + 6 mdr. · PROCESARBEJDER 4 år + 5 mdr. · PROCESOPERATØR

Trin 1 Trin 2



-

FAKTA

ØKONOMI
Du får løn under uddannelsen. I de perioder, hvor du er på 
skole, får din praktikvirksomhed refusion fra Arbejdsgiv-
ernesUddannelsesBidrag (AUB). Få mere info på virk.dk 

En typisk elevløn er på 11.000-13.000 kr. pr. måned. og 
stiger for hvert år ifølge overenskomsten på området.
Der er særlige regler, hvis du er over 25 år. 
Spørgsmål om overenskomst for elever og ansatte kan 
besvares af Fødevareforbundet NNF og 3F eller DI. 

KOMPETENCER OG VIDEREUDDANNELSE
Uanset hvordan du gennemfører uddannelsen, får du en  
bred og brugbar erhvervsuddannelse, der er stor efterspørg- 
 

sel på i procesindustrien. Uddannelsen giver mulighed for 
videreuddannelse på erhvervsakademier, og med EUX også 
adgang til flere videregående uddannelser. 

Under uddannelsen får du certifikat på:
· Førstehjælp · Brandbekæmpelse · Fødevarehygiejne · Epoxy 

SVENDEPRØVE
Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve, som består af  tre 
delopgaver: en skriftlig samt to praktiske prøver. De praktiske 
prøver foregår i produktionen indenfor henholdsvis fejlfinding, 
fejlretning og vedligehold. Prøverne udføres på et procesanlæg 
med tilkoblede styrings- og reguleringsfunktioner. 

Eksempler på

Proces-
operatørens

mange spændende 

opgaver

• Styrer produktionen
• Udtager prøver og foretager analyser og målinger
• Sikrer at kvaliteten er ensartet og korrekt
• Sørger for at dokumentationen er i orden
• Griber ind hvis der er afvigelser i produktionen
• Vedligeholder og retter op på eventuelle fejl i anlægget
• Kontrollerer kvaliteten af råvarerne og de færdige produkter
• Deltager i optimering af produktionsforløb
• Kender de miljømæssige, sundhedsmæssige og etiske 
 overvejelser i forbindelse med produktionen
• Arbejder med at reducere energi-, vand- og råvareforbrug
• Kender den relevante lovgivning
• Sætter sikkerheden først

Mads Vrist - 35 år, procesoperatør på FMC Cheminova A/S
Læs hele interviewet på www.ucholstebro.dk/procesoperatør

(UDDRAG) ”Jeg var 20 år, havde afsluttet min værnepligt og ville tage en uddannelse ... 
Jeg har aldrig været glad for matematik og regning, men på procesoperatøruddannelsen er 
matematikundervisningen koncentreret, og handler om noget, man kan bruge matematik 
til. Kemi blev også et spændende fag, ja, det er faktisk meget interessant ... 

Jeg arbejder på skiftehold: kl. 6-18, og kl. 18-6 ... sidder 4 timer ved computeren og kigger 
på flere skærme på én gang – det er overvågningsopgaver. Bagefter bruger jeg 8 timer på 
praktisk arbejde. Her skal jeg tage prøver, lave indtag af råvarer, og udtag af færdigvarer, 
reparationer osv. Vi foretager selv mange reparationer, og skal ikke først spørge arbejds-
lederen. På den måde er arbejdet meget selvstændigt. 

Jeg valgte at blive procesoperatør, fordi der indgår flere fagområder:  el, smed og kemi. Ar-
bejdet bliver på den måde meget varieret. Ulemper? – Nej, der er ikke nogen.”
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