
»  PLANLÆGNING

»  PRODUKTUDVIKLING

»  KONSTRUKTION

»  INDKØB

»  PROCESOPTIMERING

»  DRIFTSLEDELSE

»  TEKNISK SALG

Produktionsteknolog  
– den nye medarbejder i din 
virksomhed
 I denne folder møder du Jannik Birk- Møller, 
som er uddannet produktionsteknolog.
 Læs om Jannik Birk-Møllers uddannelse og 
om de mange arbejdsfunktioner og stillinger 
en produktionsteknolog kan bestride. 
Uddannelsen til produktionsteknolog er en 
afløser for - og opdatering af uddannelsen til 
maskintekniker.

Få en produktions - 
teknolog i praktik
Uddannelsen tager to år og afsluttes 
med tre måneders ulønnet praktik og et 
afgangsprojekt, der sker i tæt samarbejde med 
en virksomhed. At få en produktionsteknolog 
i praktik er en god måde at afprøve, hvad 
produktionsteknologen kan bidrage med i din 
virksomhed.
 Kontakt et erhvervsakademi for mere 
information om praktikanter.
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KONTAKT
erhvervsakademierne i 
Esbjerg/Herning/Horsens/
Kolding/Odense/Randers/
Skive/Slagelse/Sønderborg/
Aalborg/Aarhus og 
København (udbydes også 
på engelsk i København).
Læs mere på ug.dk
 

KONTAKT  
Teknisk Landsforbund,  
hvis du vil høre mere.

Teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K.
Tlf. 33 43 65 00
www.tl.dk

Produktionsteknolog
Den nye medarbejder i din virksomhed

Dette er blot én i rækken af 
uddannelsesfoldere fra Teknisk 
Landsforbund. Folderne giver 
et indblik i de uddannelser, 
som medlemmer af Teknisk 
Landsforbund har.



Produktionsteknolo-
gen er up to date med 
den nyeste viden og de 
aktuelle praksisser ude 
i erhvervslivet. Vi har 
vekslet mellem teori og 
praksis gennem hele 
uddannelsen”.
Jannik Birk-Møller

Produktions-
teknologens  
arbejdsområder:
En produktionsteknolog er uddannet til at:
»   Designe, udvikle og konstruere 

maskiner, anlæg og produkter.
»  Stå for planlægning, optimering og 

kvalitetsstyring.

Produktions-
teknologen i  
virksomheden:
»  Produktionsteknologen kender 

materialerne og har stor viden om  
hele processen fra idéudvikling, 
konstruktion og produktion af en 
maskine eller et produkt.

»  Produktionsteknologen er bindeled 
mellem det teoretiske og praktiske 
og kan både være projektleder, 
produktionsleder, kvalitetsmedarbejder 
og produktionschef.

Om uddannelsen:
»  En 2-årig erhvervsakademiuddannelse. 

Uddannelsen afsluttes med et 
eksamensprojekt, oftest i samarbejde 
med en virksomhed.

»  Der er SU under uddannelse og de tre 
måneders praktik.

Læs mere på ug.dk

” Vi forbinder 
top og bund i 
virksomheden”

JANNIK BIRK-MØLLER, 35 ÅR, 
MASTERPLANNER HOS SIEMENS I ØLGOD

Hvad er det bedste ved din uddannelse?
”Jeg kan koble teoretisk viden og praktisk erfaring og har fået en 
bred vifte af teknikker og værktøjer til at bestride flere stillinger  
i en virksomhed. Lige fra produktudvikling, projektledelse og plan-
lægning til produktionsstyring og optimering. Fordi uddannelsen er 
så bred, forstår vi både direktionsgangen og gulvet. Første år ar-
bejdede vi med konstruktion, matematik, fysik og virksomhedsfor-
ståelse og lagde fundamentet til specialet på andet år. Jeg speciali-
serede mig i produktionsoptimering og gik i dybden med LEAN og 
produktionsstyring”.

Hvad kan en produktionsteknolog?
”Jeg kan begå mig i hele organisationen – det er en unik egenskab. 
Og jeg er opdateret på de nyeste teknologier og optimerings-
metoder. Samtidig er jeg rustet til at varetage et lederjob, fordi jeg 
har tillært mig ledelsesteknikker, forstår ledelsesfilosofi og kan 
coache, så man får det fulde potentiale ud af sine medarbejdere 
med et højt niveau af trivsel”.

Hvor er du om fem år?
”Jeg arbejdede målrettet under studiet, og fordi jeg skabte gode 
resultater, fik jeg job som Masterplanner hos Siemens, hvor jeg 
også var i praktik. Jobbet er spændende, og jeg går glad på arbejde 
hver morgen. Jeg får god læring om processer, som jeg vil bruge i 
næste etape af mit arbejdsliv. I jobbet planlægger jeg på lang sigt 
og projektstyrer med det formål at få indkøb, lager, produktion og 
kunder til at samarbejde bedst muligt. Om 5 år er jeg produktions-
leder med fokus på produktionsoptimering og LEAN”.


