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I 2018-2021 får 100 medarbejdere i den danske mejeriindustri muligheden for 
at  uddanne sig til industrioperatører med økonomisk støtte fra Mejeribrug ets 
Uddannelses fond i et  komprimeret uddannelsesforløb på godt og vel et år. 



Virksomhederne indenfor den danske mejeri industri er for alvor ved at få øjnene op  
for industrioperatøruddannelsen, som matcher mange af de forventninger, der er til 
 medarbejderne i produktion og pakkerier. 

Udviklingen går stærkt i mejeriindustrien i 
disse år. Meget af det tunge manuelle arbejder 
forsvinder dag for dag, og i stedet er fokus på 
betjeningen af automatiserede maskiner og 
anlæg. 

Der investeres enorme summer i produktions-
udstyr i mejeriindustrien, og det er helt afgø-
rende, at kapaciteten på anlæggene udnyttes 
optimalt. Det kan faglærte industrioperatører 
bl.a. medvirke til.

Kompetencer
Industrioperatøruddannelsen er en erhvervsud-
dannelse, som klæder eleverne på til at: 

 •  Varetage manuelle og automatiserede 
 operatørfunktioner

 •  Overvåge og betjene industrielle maskiner  
og anlæg under iagttagelse af gældende 
miljø- og sikkerhedsbestemmelser

 •  Fejlfinde, reparere og vedligeholde industriel-
le maskiner og anlæg 

 •  Varetage interne transport- og lager- 
funktioner

 •  Rapportere og udarbejde teknisk dokumen-
tation

 •  Planlægge og udføre produktionsopgaver

Under uddannelsen opnår eleven også 
branche kendskab. I denne merituddannelse  
vil der derfor være en særlig ”mejeritoning”. 

Er uddannelse ikke kun for unge mennesker?
Vores klare svar er NEJ! Vi er nødt til at uddanne 
og udvikle os hele livet for at følge med udvik-
lingen. 

Uddannelse er en investering i én selv – man  
får bedre kort på hånden i jobbet og på resten  
af arbejdsmarkedet. Statistikkerne taler 
deres tydelige sprog: under 1% af de faglærte 
industri operatører er arbejdsløse!

Erhvervsuddannelserne er tilpasset til voksne  
mennesker og mange opdag er faktisk, at det er 
sjovt og udfordrende at ”gå i skole”.

Dertil kommer, at nogle ting faktisk bliver nem-
mere at lære med alderen, fordi de giver bedre 
mening, når man har mere erfaring.

På en erhvervsuddannelse, får man ”fyldt værk-
tøjskassen op” – på kortere kurser får man en 
ny hammer, skruetrækker eller lign. 

Merituddannelsen til industrioperatør 



Opbygning 
Vi starter det første hold i 2018 og derefter  
to hold årligt i 2019 og 2020. 

Det første to skoleophold varer 9 uger. Mellem 
de to skoleophold er der en periode, hvor du er 
hjemme i virksomheden. Sideløbende med at 
passe dit almindelige arbejde på virksomheden, 
arbejder du med det, du har lært på skolen i et 
par praktikopgaver.

Uddannelsen afsluttes med et skoleophold på  
6 uger, hvor du skal op til en svendeprøve. 

Sted
Undervisningen foregår på EUC Lillebælt ved 
Fredericia. Skolen har specialiseret sig i at 
udbyde kurser og uddannelser til medarbejdere 
indenfor proces-/fødevareindustrien.
Du har mulighed for at blive indkvarteret i 
Fredericia, mens du er på skole, så du er fri for 
at køre frem og tilbage dagligt og kan koncen-
trere dig om uddannelsen. Du får et eneværelse 
i  Fredericia, men kommer formentlig til at bo 
”dør om dør” med de andre meritelever, så I 
bl.a. kan hjælpe hinanden med lektierne. EUC 
Lillebælt sørger for alle dine måltider. 

Hvem leder vi efter?
Du er fyldt 25 år og har min. 2 års relevant 
erhvervserfaring fra mejeriindustrien.

Du er motiveret for at gennemføre et uddan-
nelsesforløb, hvor du skal investere noget af dig 
selv og din tid, fx når der skal læses lektier. På 
hjemmefronten har du også sikret dig opbak-
ning, før du går i gang med uddannelsen. 

Du behøver ikke have været nogen mønstere-
lev i folkeskolen for at klare dig godt igennem 
industrioperatøruddannelsen. Det vil dog være 
en fordel, hvis du har flair for matematik og kan 
noget engelsk i forvejen. Hvis du er ordblind, 
kan du få en ”IT-rygsæk”.

Du får en mentor i virksomheden
Til at bakke dig op igennem hele uddannelses-
forløbet, får du en mentor. Det er din mentors 
opgave at opmuntre dig, hvis noget bliver svært, 
og sikre, at du får tid til at arbejde med dine 
hjemmeopgaver mv. Sammen skal I også drøfte, 
hvordan du kan bruge det, du lærer på virksom-
heden, både undervejs og når du er færdig med 
uddannelsen.

” Mange stiller spørgsmålstegn ved, om de har råd  
til at uddanne sig til industrioperatører, bl.a. fordi de 
mister deres genetillæg, mens de er på skole.  
 
Jeg vil hellere vende det om og spørge, om de har 
råd til at lade være? Som industrioperatør tjener 
man mere end man gør som ufaglært hver time. 
Ovenikøb et kan det blive endnu sjovere at tage på 
arbejde, fordi man forventeligt gerne skulle få flere 
udfordringer.”

Kim Daniell Bjerregaard, Branderup Mejeri – uddannet 
industrioperatør i 2015 efter næsten 20 år som ufaglært 
mejeriarbejder



Økonomi
Merituddannelsen til industrioperatør er  støttet 
økonomisk af Mejeribrugets Uddannelsesfond. 
Det betyder, at fonden dækker udgifterne til:

 •  Undervisning
 •  Indkvartering
 •  Forplejning
 •   Kørsel

Du vil få din normale løn, når du er på skole i de 
første 9 + 9 uger. Der vil selvfølgelig ikke være 
nogen genetillæg, fordi undervisningen foregår 
i dagtimerne. 

Din virksomhed får en løntabsgodtgørelse, 
mens du er på skole, så de fx kan finde vikarer  
til at dække dine timer. 

I de sidste seks uger på skolen, er du aflønnet 
som voksenelev. 

Du har fri hver weekend, når du er på skolen. 
Du går på weekend fredag omkring middag og 
møder ind igen mandag morgen

Du får betalt transporten frem og tilbage, når  
du tager på weekend.

Mens du er på mejeriet mellem skoleophold-
ene, får du din normale timeløn med evt. 
genetillæg.

Tidspunkter
Nedenfor kan du se en oversigt over skole-
opholdene på de fem hold på industrioperatør-
uddannelsen. 

HOLD 1:
SKOLEOPHOLD 1:  UGE 43-51, 2018
SKOLEOPHOLD 2:  UGE 11-20, 2019
SKOLEOPHOLD 3:  UGE 33-38, 2019

HOLD 2: 
SKOLEOPHOLD 1:  UGE 33-41, 2019
SKOLEOPHOLD 2:  UGE 2-10, 2020
SKOLEOPHOLD 3:  UGE 21-27, 2020

HOLD 3:
SKOLEOPHOLD 1:  UGE 43-51, 2019
SKOLEOPHOLD 2:  UGE 11-20, 2020
SKOLEOPHOLD 3:  UGE 33-38, 2020

HOLD 4: 
SKOLEOPHOLD 1:  UGE 33-41, 2020
SKOLEOPHOLD 2:  UGE 1-9, 2021
SKOLEOPHOLD 3:  UGE 20-26 (mandag), 2021

HOLD 5:
SKOLEOPHOLD 1:  UGE 43-51, 2020
SKOLEOPHOLD 2:  UGE 10-19, 2021
SKOLEOPHOLD 3:  UGE 32-37, 2021

Der vil være fri i forbindelse med helligdage. 
Mens du er på skole, skal din øvrige ferie skal 
helst placeres udenfor skoleperioderne.

Hvordan kan du søge om en plads på  
merit uddannelsen?
Du vil løbende kunne se opslag for merituddan-
nelsen på den virksomhed, hvor du arbejder. Du 
skal udfylde et ansøgningsskema, skrive en kort 
motiveret ansøgning og deltage i en personlig 
samtale for at komme i betragtning. 

Har du brug for mere information?
Vi afholder løbende informationsmøder om 
merituddannelsen til industrioperatør rundt 
omkring i landet, så hold øje med opslagene. 
Der er også mulighed for at deltage i ”Åbent 
Hus” arrangementer på EUC Lillebælt. Datoerne 
bliver også annonceret lokalt.

Endelig er du velkommen til at kontakte:
Projektleder Maria-Christina Sørensen, Arla 
Foods på tlf. 9131 6056 eller mail  
machs@arlafoods.com 

Praktiske oplysninger

Du kan få mere information om industri
operatøruddannelsen på iop.dk. Du kan bl.a.  
se en film om uddannelsen, som er optaget  
på Branderup Mejeri.


