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FÖRETAGSANPASSAD KOMPETENSUTVECKLING
Vi har nu möjlighet att erbjuda ert företag kompetensutveckling inom produktionsutveckling med inriktning
mot plast, trä eller skärande bearbetning. Kurserna riktar sig till produktionspersonal som genom den
branschspecifika inriktningen kan utvecklas i sin yrkesroll.

LÅGT PRIS
Kostnaden för ert företag är endast 6 000 kr exklusive moms per deltagare. Tack vare att kurserna ingår i den
ettåriga yrkeshögskoleutbildningen Produktionsutveckling kan vi erbjuda detta låga pris.
TRE ORTER
Kurserna genomförs under sex heldagar i Jönköping, Nässjö eller Värnamo. Uppstarten sker gemensamt 27 oktober
och 10 november i Jönköping. Under vecka 47, 48, 50 och 51 genomförs undervisning för plastgruppen på
måndagar, trä på torsdagar och skärande bearbetning på fredagar. Examinationen genomförs under vecka 2 2018.
DELTAGAREN FÅR KUNSKAP I
• ritningsläsning, form och läge, toleranser, ytjämnhetskrav
• teoretisk mätmetodik och praktisk mätteknik
• olika trä och träbaserade materials/plasters/metallers uppbyggnad och egenskaper
• träbearbetningsverktygens/formverktygs/olika maskintypers och verktygstypers uppbyggnad, funktion och
underhåll
• produktionsprocesser, materialhantering och viktiga processparametrar
• processoptimering, samt möjligheterna med industriell robot- och automationsteknik
Under kurserna kombineras teori och praktik som kan omsättas direkt i den egna verksamheten. Lärarna som
undervisar i kurserna är yrkesverksamma inom branschen. Informationen är därmed uppdaterad och har stark
koppling till det praktiska yrket.
ANMÄLAN
Se informationsbladets andra sida.
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Så säger företag om yrkeshögskoleutbildningen:
”Flera av våra anställda har gått utbildningen Produktionsutveckling. Vi kan se att utbildningen gett positiva
effekter för företaget och vår personal. Personalen blir mer engagerad och fler vill göra rätt från början.
Kunskaperna från utbildningen ger oss möjlighet att utveckla företaget ännu bättre framöver, bland annat
genom minskade kostnader, ökad effektivitet och mindre letande”
Stefan Karlsson,VD Industilås

”Utbildningen skapar potential för duktiga medarbetare att stanna kvar i företaget och bära vår företagskultur
in i en annan funktion eller växa i nuvarande funktion. Utbildningen ger möjlighet till många olika
yrkesroller, inte bara inom produktion och produktionsutveckling.”
Daniel Gothammar, F.d. Manager Industrialization Fagerhults Belysning

”Studenternas tidigare erfarenhet från vår verksamhet, tillsammans med nyvunna teoretiska kunskaper från
utbildningen, ger unika förutsättningar för att genomföra LIA och därigenom förbättra verksamheten samtidigt
som vi kompetensförstärker vår personal.”
Per Pettersson, Operations Manger Trelleborg Vibracousticw

ANMÄLAN
Anmälan är bindande och görs via Campus Värnamos hemsida senast 22 oktober. Antal deltagare måste vara
minst 10 för respektive inriktning för att kursen ska starta. Max antal deltagare vid varje kurs är 35 personer.
www.campus.varnamo.se/utbildningar/uppdragsutbildningar

