Værktøjsmager
Som værktøjsmager kommer du til at arbejde med de mindre
dele, der sidder i maskiner, der eksempelvis presser metal i
bestemte former.
Arbejdet er både teoretisk og praktisk og du skal have lyst til at
arbejde med store maskiner.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb+ &
Grundforløb 2: 16/1-23.
11/4-23. August 2023.

Du skal som værktøjsmager have sans for detaljer og evne til
at arbejde omhyggeligt og præcist og være indstillet på at
arbejde på et værksted eller i en produktionshal.
Uddannelsen til værktøjsmager kombinerer praksis og teori,
og du får grundlæggende indsigt og viden om konstruktion af
støbeforme til masseproduktion.

Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
30/3-23 (GF2).

Job og videreuddannelse værktøjsmager
Job:
Som værktøjsmager kan du få job i virksomheder, der
fremstiller metalvarer, ligesom du kan få job i
vindmølleindustrien, maskinindustrien og plastikindustrien.
Videreuddannelse:
Med uddannelsen til værktøjsmager kan du videreuddanne
dig til værktøjstekniker.

Læreplads med løn

Varighed (inkl.
grundforløb)
4 år og 6 måneder
Studiested:
Grundforløb 2: Ringsted
og Slagelse
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Dorte Johansen
Ring:
+45 2273 5003
E-mail:
doj@zbc.dk

Oplæring (praktik) med løn
Det er din opgave at finde din læreplads, men ZBC har
studievejledere, der kan hjælpe dig. Oplæringsvirksomheden
og du skal ind indgå en skriftlig uddannelsesaftale.
Oplæring (praktik) i udlandet
Drømmer du om at tage dele af din uddannelse i udlandet,
kan vi hjælpe dig med at realisere din drøm.
Læs mere om oplæring i udlandet
Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Værktøjsmager
Fag værktøjsmager
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til
værktøjsmager:
Fremstilling af værktøjskomponenter
Justering og afprøvning af værktøj
Værktøjslære
Værktøjsteknisk kommunikation

Din økonomi under uddannelsen

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb+ &
Grundforløb 2: 16/1-23.
11/4-23. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
30/3-23 (GF2).
Varighed (inkl.
grundforløb)
4 år og 6 måneder

Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU

Studiested:
Grundforløb 2: Ringsted
og Slagelse

På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din
uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og
skoleperioderne.

Økonomi
SU og løn

Elevlønnen er aftalt mellem arbejdsgivere og den faglige
organisation på området. Begyndelseslønnen for elever i
erhvervsuddannelserne varierer fra branche til branche.
Hvis du har en uddannelsesaftale, der dækker grundforløbet,
får du også elevløn på grundforløbet. Har du ikke det, kan du
søge SU, hvis du er fyldt 18 år.
Du kan på visse betingelser få tilskud til dækning af dine
transportudgifter.

Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik.
Vejleder:
Dorte Johansen
Ring:
+45 2273 5003
E-mail:
doj@zbc.dk

Sådan kommer du i gang
En erhvervsuddannelse består af Grundforløb 2 og
et hovedforløb, som skifter mellem oplæring
(praktik) og skole.
Du tager Grundforløb 2 på skolen. Det varer 20 uger. Et
hovedforløb varer ca. 2-4 år alt efter uddannelse, og du
afslutter med en svendeprøve.
Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du
tage Grundforløb 1 først.

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

