I denne folder møder du Signe Hellested
Jensen, som er procesteknolog og arbejder hos
asfaltproducenten Pankas. Her bruger hun de
mange praktiske og teoretiske færdigheder,
hun har fået under sin uddannelse.
Læs om Signe Hellested Jensens uddannelse
og om de mange arbejdsfunktioner og
stillinger en procesteknolog kan bestride.
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» PRODUKTUDVIKLING

Procesteknologen
– den nye medarbejder i din
virksomhed

Uddannelsen til procesteknolog tager to år og
afsluttes med tre måneders ulønnet praktik,
samt et afgangsprojekt i tæt samarbejde
med en virksomhed. At få en procesteknolog
i praktik er en god måde at afprøve, hvad
procesteknologen kan bidrage med i din
virksomhed. I Signes tilfælde blev hun og
virksomheden så glade for hinanden, at det
endte med en fastansættelse. Kontakt et af
erhvervsakademierne for mere information.
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Dette er blot én i rækken
af uddannelsesfoldere fra
Teknisk Landsforbund.
Folderne giver et indblik i
de forskellige uddannelser,
som medlemmer af TL har.
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Procesteknolog
Den nye medarbejder i din virksomhed

Det er en meget bred
uddannelse med en god
blanding af teori og praksis.
Vi har allerede lært at
betjene maskinerne og
udstyret, så når vi kommer
ud på en arbejdsplads,
kan vi gå i gang med det
samme”.
Signe Hellested Jensen

”Vi er bindeleddet
mellem operatør
og ingeniør”
SIGNE HELLESTED JENSEN, 31 ÅR
PROCESTEKNOLOG, PANKAS
Hvad er det bedste ved din uddannelse?
”Det bedste ved at være procesteknolog er, at uddannelsen er så bred. Vi kan være med lige fra den indledende
produktudvikling til den afsluttende kvalitetskontrol. Derfor kan de fleste produktionsvirksomheder bruge os i en
eller anden funktion. Det gør det samtidig nemt at finde
arbejde, for man er ikke begrænset. Nogle af mine medstuderende arbejder så forskellige steder som Novozymes
og Carlsberg”.
Hvad kan en procesteknolog bidrage med?
”Det afhænger til en vis grad af, hvad man har specialiseret sig i. Men overordnet kan man sige, at vi er rigtig gode
til store produktionsprocesser. Det kan være alt lige fra
produktion af medicin til asfalt, som jeg selv arbejder med.
Jeg udfører analyser, laver udviklingsforsøg, kalibrerer udstyr og meget mere. En procesteknolog er en rigtig god
blanding af teoretiker og praktiker”.
Hvor er du om fem år?
”Jeg vil nok være det samme sted, som jeg er nu – bare
med større ansvar. Fordi opgaverne er så forskellige, kan
jeg blive ved at udvikle mig”.

Procesteknologens
arbejdsområder:
Procesteknologen er uddannet til:
» At få produktionsprocesser til at glide.
» At udvikle produkter og deres
fremstillingsprocesser.
» At arbejde med miljø- og kvalitetsstyring.

Procesteknologen
i virksomheden:
Som procesteknolog kan man specialisere
sig i ernærings-, fødevare-, mejeri-,
fiskeri- eller ”ren” procesteknologi.
Arbejdsopgaverne afhænger til en
vis grad af den valgte studieretning,
men overordnet kan man sige, at
procesteknologers alsidige kompetencer
gør, at de kan løse mange forskellige
af virksomhedens behov, og dermed få
produktionsprocesser til at glide – lige
fra den praktiske kalibrering af udstyr til
arbejdet med ISO-standarder.

Om uddannelsen:
» En 2-årig erhvervsakademiuddannelse,
der giver både praktisk og teoretisk
indsigt i produktionsprocesser.
» Det første halve år er fælles, først
derefter vælger man studieretning.
» SU under uddannelsen og ca. 3
måneders praktik med SU.
Læs mere om uddannelsen på ug.dk

