Industritekniker med EUX
Når du tager uddannelse til industritekniker med EUX,
kommer du til at arbejde med meget forskellige opgaver, der
omhandler både computerstyrede og manuelt styrede
maskiner, ligesom du kan komme til at fremstille motorer,
kraner og robotter.
Du skal have lyst til at arbejde med både små og store
maskiner og være praktisk anlagt.
Arbejdet som industritekniker kræver stor interesse for teknik
og elektronik. Du skal kunne arbejde omhyggeligt og præcist
og være god til samarbejde.

Job og videreuddannelse
industritekniker

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb 2: 16/123. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
August 2023 (GF2).
Varighed
4 år og 6 måneder
Studiested:
Grundforløb: Ringsted og
Slagelse. Hovedforløb:
Slagelse
Økonomi
SU og løn

Job:
Der er gode jobmuligheder som industritekniker med EUX.
Særligt på metalfabrikker, skibsværfter, maskinfabrikker eller i
plastindustrien.

Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik. Er
du over 25 kontakt en
vejleder.

Videreuddannelse:
Når du har taget industritekniker-uddannelsen kan du
videreuddanne dig til maskinmester, produktionsteknolog,
energiteknolog og driftsteknolog samt tage
professionsbachelor-uddannelsen eksport og teknologi.

Vejleder:
Søren Bæk

Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne,
kan du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

Med den erhvervsrettede studentereksamen, EUX, har du
samtidig opnået generel studiekompetence, der giver samme
muligheder for at læse videre som en gymnasial eksamen.

Læreplads med løn
Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Industritekniker med EUX
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.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb 2: 16/123. August 2023.

Mulighed for skoleoplæring (skolepraktik)
Kan du ikke finde en læreplads, eller mister du din læreplads,
tilbyder skolen dig skoleoplæring på ZBC.

Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
August 2023 (GF2).

Læs mere om læreplads og skoleoplæring

Varighed
4 år og 6 måneder

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

Fag industritekniker med EUX
Her er nogle af de fag, du får på uddannelsen til
industritekniker:
Maskinbearbejdning
Fræsning og drejning
Produktudvikling
Programmering af computerstyrede maskiner (cnc)
I løbet af din EUX-uddannelse får du følgende fag på
gymnasialt niveau:
Dansk A
Engelsk B
Samfundsfag C
Matematik B
Teknologi C
Fysik B
Kemi C
Teknikfag A – udvikling og produktion.

Studiested:
Grundforløb: Ringsted og
Slagelse. Hovedforløb:
Slagelse
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik. Er
du over 25 kontakt en
vejleder.
Vejleder:
Søren Bæk
Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

Specialer industritekniker
Som industritekniker med EUX kan du specialisere dig inden
for følgende områder:

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

Industritekniker med EUX
Industritekniker-produktion
Industritekniker-maskin
Industriassistent

Din økonomi under uddannelsen
Du kan søge SU på grundforløb, hvis du er over 18 år. Læs mere
om SU
På hovedforløb får du elevløn. Du får elevløn fra den dag, din
uddannelsesaftale træder i kraft, altså både i oplærings- og
skoleperioderne.
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.

Startdatoer:
Grundforløb 1: August
2023. Grundforløb 2: 16/123. August 2023.
Ansøgningsfrister:
12/1-23 (GF2). 1/3-23 (GF1).
August 2023 (GF2).
Varighed
4 år og 6 måneder
Studiested:
Grundforløb: Ringsted og
Slagelse. Hovedforløb:
Slagelse
Økonomi
SU og løn
Adgangskrav
9. eller 10. klasse med 02 i
dansk og matematik. Er
du over 25 kontakt en
vejleder.
Vejleder:
Søren Bæk
Ring:
+45 2844 2077
E-mail:
soba@zbc.dk

Se mere om
uddannelsen på
zbc.dk

