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Industriteknik – inriktning CNC
Industriteknik - CNC passar dig som är tekniskt intresserad 
och tycker om att praktisera dina teoretiska kunskaper. 
Utbildningen ger dig grunden för arbete inom industriell 
produktion med inriktning på CNC-teknik. Arbets- 
uppgifterna kan bestå av att förbereda och ställa in CNC-
maskiner, mäta och kontrollera detaljer, programmera 
eller justera i program, samt visst underhåll av verktyg 
och maskiner. Kurserna kommer bland annat att ge dig 
kunskaper i ritningsläsning, mätteknik, arbetsmiljö och  
säkerhet, grundläggande svarv-, fräs- och CNC-teknik samt 

underhållsteknik. I undervisningen varvas teoretiska och 
praktiska moment med varandra. Du arbetar mestadels 
självständigt eller i små grupper med praktiska uppgifter. 
Praktik ingår i utbildningen, ca 5 veckor. Du ordnar själv 
med skyddsskor samt oömma kläder till kursstarten. 
En kostnad på ca 450 kr tillkommer för läromedel. Vårt 
mål är att Du ska bli anställningsbar efter utbildningen.

Det finns möjlighet att läsa enstaka kurser såväl som 
hela utbildningspaketet.

Kurser                                           poäng 
PRKPRK01  Produktionsutrustning 1 ............ 100
PRKPRK02  Produktionsutrustning 2 ............ 100
MÄIMÄN01  Människan i industrin 1 .............. 100
TILTIL01 Tillverkningsunderlag 1 .............. 100
DARCAD0  CAD/CAM  ................................ 100
DARDAT01  Datorstyrd produktion 1 ............ 100
DARDAT02  Datorstyrd produktion 2 ............ 100
DARDAT03  Datorstyrd produktion 3 ............ 100

Totalt   ................................................. 800 p

Start
Start:                                23 augusti 2018
Längd:                                         40 veckor
Sista ansökan:                                10 juni 2018

Utbildningsort
Örkelljunga

Arbetsplatsförlagd tid
Ca 5 veckor

Förkunskaper
För att du ska ha förutsättning att tillgodogöra dig 
utbildningen behöver du ha godkänt betyg från 
SFI D-nivå. 

Ansökan
Du lämnar din ansökan till vuxenutbildningen i 
din hemkommun. Bifoga dina skolbetyg samt 
personbevis.

Vill du veta mer? Kontakta:
Miranda Zeqa – Studie och Yrkesvägledare
Telefon: 0435-55 215 
Kansliet: 0435-55 210
Webbsida: orkelljungauc.se
E-post: miranda.zeqa@orkelljunga.se

Denna utbildning erbjuds förutsatt av nödvändiga nationella beslut och tillräckligt antal studerande.


