
Bliv
Procesoperatør
elev Start din karriere lige efter 9. eller 10. klasse

eller direkte efter Produktionsskolen!

Se alleelevPladSernePå BagSiden



Du vil gerne have den bedste elevplads.
Vi vil gerne have de bedste elever.
Noget kunne tyde på, at vi har noget til fælles.

Som elev hos Robert Damkjær vil du, som en
del af hverdagen, løbende få større ansvar.

Du skal være indstillet på at lære at tage
beslutninger og lære at blive god til at prioritere
dine opgaver. Produktionen er afhængig af
at få råvarer frem på det rigtige tidspunkt og
aflevere og ekspedere færdigvarer til tiden.

vi har en
spændende
uddannelse
klar til dig! 

lidt om
robert damkjær!
Vi hos Robert Damkjær laver blandt andet
de lækre kyllingepølser, du finder i køledisken!
Vores fabrik ligger i Lille Anslet lige udenfor Fjelstrup,
14 km nord for Haderslev.

du har måske
aldrig hørt om os!
Vi er over 120 medarbejdere, der har alt for travlt til at gå rundt
og fortælle om os selv. Du får heller ikke tid til at stå stille og prale,
når du sammen med os laver fødevarer til mere end 40 lande over hele
verden. Det er spændende områder som Australien, Afrika, Andalusien, A...,
og så mangler vi alle de andre bogstaver i alfabetet.



Hvad er en
Procesoperatør?

Praktikuddannelsen skal være så alsidig som muligt.
Du lærer bl.a. at kontrollere kvaliteten af det, maskinerne
producerer, og du lærer også at finde og rette fejl på maskinerne.
Dvs. at udtage prøver, finde fejl og udbedre dem. 

Du lærer også at gøre anlæggene rent og håndterer råvarer
og færdigvarer til og fra procesanlægget. 

Altså en god ”produktionshåndværker” med fokus på at få
lavet den planlagte produktion til den rigtige kvalitet.

Du kommer i berøring med mange fag, som for
eksempel smedens, kvalitetsmedarbejderens
og elektrikerens.

Se alleelevPladSernePå BagSiden



Sådan er
uddannelsen!

du kan
bygge videre på
din uddannelse!

Du starter i grundforløbet for procesoperatøruddannelsen.
Her kan du vælge følgende uddannelse:

 Procesarbejder
 denne uddannelse er på 2 år  

 eller

 Procesoperatør
 Denne uddannelse er på 4 år.

Vælger du procesarbejder, så har du senere mulighed
for at bygge ovenpå til procesoperatør. 

Der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale i samarbejde
med dig, virksomheden og uddannelsesinstitutionen og
uddannelsesaftalen vil således veksle mellem praktik i
virksomheden og skoleperioder. Skolen ligger i Fredericia.

Hvad med din løn?
Du får elevløn fra den dag uddannelsesaftalen
træder i kraft og lønnen følger DI’s overenskomst
for lærlinge.

Når du er færdiguddannet som Procesoperatør,

har du mulighed for at videreuddanne dig. 

Du kan blandt andet blive maskinmester.

maskiNmester

iNgeNiør

LaboraNt

ProcestekNoLog
Indenfor flere teknologiske retninger. 

ProcesoPeratør

vælg mellem2 og 4 år



Sådan
bliver du elev!

anslet Landevej 10· 6100 Haderslev

Vi går ikke så højt op i dine skole-karakterer. Det er langt vigtigere, 
at du er god til at stå op om morgenen, og at du møder til tiden.
Du har den rette indstilling og kan lide at have travlt på dit arbejde!

Mest vigtigt er dog, at du virkelig vil denne elevplads.

Når du søger, skal du skrive en kort ansøgning og gerne vedhæfte
eksamensbevis. Du må gerne vedhæfte eventuelle udtalelser.

Send din ansøgning til: Job@damkjaer.dk

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at ringe til Annemarie Gejl Lund på telefon 74 56 61 38,
hvis du har spørgsmål. Annemarie kan også fortælle dig om vores andre
elevpladser.

vi har også andre elevpladser!
elevpladser på kontoret            

 Handelsuddannelse salg

  Kontor administration/økonomi
 (Vi har pt. en elev under uddannelse)

 Kontor med speciale / økonomi

 Handels udd. med speciale logistik

elevpladser på fabrikken              

 Procesoperatør

 Industrioperatør

 Industritekniker – maskin 
 (Vi har pt. en elev under uddannelse)

 Industrikekniker – assistenten

 Lagerlærling 
 (Vi har pt. en elev under uddannelse)

 Rengøringstekniker


