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Industritekniska Programmet Processteknik
med miljöprofil
Processtekniska Gymnasiet grundades 1996 som ett samarbete mellan
Munkedals kommun och Arctic Paper, ett samarbete som fortfarande
utvecklas. Samarbetet ger elever möjlighet att utbilda sig på plats på
företagets pappersbruk, med tillgång till hela produktionskedjan.
I utbildningen ingår APL som genomförs på något av samarbetsföretagen.
En unik möjlighet att få arbetslivserfarenhet och inkomst under studierna
ges genom en möjlig projektanställning på Arctic Paper.
Yrket präglas av modern teknik, miljötänk och fokus på människa och
säkerhet och består till stor del av att styra och optimera produktionsprocesser av olika slag.
Utbildningen gör dig eftertraktad på arbetsmarknaden och redo att
fortsätta utvecklas inom branschen.

Yrket processoperatör
Processoperatörer övervakar och styr tillverkningen med hjälp av datorsystem
och har en helhetssyn över processflödet. Arbetsuppgifterna varierar beroende
på tillverkning och arbetsteam. Som processoperatör arbetar du ofta med:
•

Processövervakning

•

Förebyggande underhåll

•

Processtyrning

•

Kontroll av belastningar

•

Lösa produktionsstörningar

•

•

Provtagning och produktkontroll

Produktions- och kvalitetshöjande
förändringsarbeten

Industritekniska Programmet Processteknik
med miljöprofil

Goda möjligheter till anställning
Rekryteringsbehovet hos företagen i vår region är stort. Flera företag står inför stora
expansioneroch pensionsavgångar vilket gör att efterfrågan på personal med kunskaper
inom processteknik är stor. Processtekniska Gymnasiet samarbetar och har utbyte med
flertalet industrier.

Kursplan
•

Svenska 1

•

Underhåll-Driftsäkerhet

•

Engelska 5

•

Produktionskunskap 1

•

Engelska 6

•

Produktionskunskap 2

•

Historia 1a1

•

Produktionsutrustning 1

•

Religionskunskap 1

•

Produktionsutrustning 2

•

Matematik 1a

•

Produktionsutrustning 3

•

Naturkunskap 1a1

•

Människan i industrin 1

•

Idrott 1

•

Människan i industrin 2

•

Miljö- och energikunskap

•

Industriautomation

•

Vatten och processkemi

•

Industritekniska processer 1

•

Gymnasiearbete

•

Industritekniska processer 2

•

Underhåll-Elteknik

•

Industritekniska processer 3

Mer information och ansökan via processtekniska.se
För information om ansökan med mera - se webbplatsen processtekniska.se
För mer information om utbildningen,
kontakta studie- och yrkesvägledare:
Thomas Eriksson
E-post: thomas.eriksson@munkedal.se
Tel: 0524-17373
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