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CNC-operatör
Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper inom CNC samt att underlätta dina möjligheter
att söka arbete inom området. Du får kunskaper i att
sköta datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning
och tillverkning av detaljer. Du utvecklar kunskaper om
metoder, teknik och utrustning som används inom datorstyrd industriell produktion och förmågan att tillverka
produkter med hjälp av datorstyrd utrustning. Den ger

poäng

Kurser

INUINU01 Industritekniska processer 1....... 100
MÄIMÄN01 Människan i industrin................. 100
TILTIL01
Tillverkningsunderlag.................. 100
MAEMAT01 Materialkunskap 1...................... 100
PRDPRO01 Produktionskunskap 1................ 100
PRUPRD01 Produktionsutrustning 1............. 100
DARDAT01S Datorstyrd produktion 1............. 100
DARDAT02 Datorstyrd produktion 2............. 100
PRUPRD02S Produktionsutrustning 2............. 100
PRUVEY0 Verktygskunskap........................ 100
TEKTEK01 Teknik 1..................................... 150
CADCAD01 Cad 1.......................................... 50
CADCAD02 Cad 2.......................................... 50

Totalt

................................................ 1250 p

dig möjlighet att utveckla kunskaper om operatörens roll
i datorstyrd industriell produktion och förståelse av det
ansvar som följer med arbetsuppgifterna inom ämnesområdet. Ritningsläsning är en viktig del i utbildningen
och det är viktigt att ha goda kunskaper både i svenska
och matematik. Du ordnar själv arbetskor med stålhätta
och oömma arbetskläder i form av arbetsbyxor, t-shirt
eller kortärmad skjorta som krävs på skolan.

Start
Start:
Längd:
Sista ansökan:

22 januari 2018
49 veckor
21 december 2017

Utbildningsort
Landskrona
Arbetsplatsförlagd tid
8 veckor
Förkunskaper
Grundskola. Goda kunskaper i det svenska språket och matematik krävs för att klara nivån på
utbildningen.
Informationsmöte
Det hålls information om utbildningen onsdag 22/11
kl 14 och onsdag 6/12 kl 14 på Kontorsgatan 27,
Landskrona. Anmälan görs senast tisdagen innan
till mikael.blyborg@landskrona.se.
Ansökan
I mån av ledig plats tas ansökningar emot även
efter ansökningstidens utgång då vi har kontinuerlig antagning.
Du ansöker tillsammans med studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. I Landskrona görs ansökan
på Vuxenvägledningen, Borgmästargatan 16.

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

Vill du vera mer? Kontakta:
Vuxenvägledningen
E-mail: vuxenvagledningen@landskrona.se
Webbsida: www.landskrona.se

