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HVORFOR VELGE
YRKESFAG?
Med yrkesfaglig utdanning er du ettertraktet på arbeidsmarkedet. Dermed
er muligheten stor for at du kan gå rett inn i en godt betalt jobb etter studiene.
Velg et fag som matcher dine interesser. Et fag som motiverer til mer læring. Kanskje
blir du så inspirert at du vil fortsette med høyere studier? Med fagbrev herfra kan veien
gå videre til både teknisk fagskole, ingeniør og sivilingeniør. Tenker du på sistnevnte, bør du
velge tekniske og allmenne fag (TAF). Da får du både fagbrev og spesiell studiekompetanse, og
kan søke opptak ved alle høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert NTNU. Godt yrkesvalg!
GODT BETALT JOBB – UTEN STUDIELÅN
Yrkesfaglig utdanning gir deg muligheten til å komme raskt ut i en godt betalt jobb – samtidig som du slipper
å ta opp studielån. Fagfolk er attraktive på arbeidsmarkedet, og i de fleste bransjer innen yrkesfag er du
garantert jobb etter avlagt fagprøve.
EN JOBB Å VOKSE I
Å velge yrkesfaglig utdanning er et valg for fremtiden – særlig hvis du ønsker å videreutdanne deg. I for eksempel teknikk og
industriell produksjon og elektrofag kan du videreutdanne deg til ingeniør. Du vil da bli ansett som spesielt attraktiv fordi du,
i tillegg til teoretisk utdanning, kan vise til jobberfaring.
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FAGENE VÅRE – KORT FORTALT
AUTOMATISERINGSFAGET
En automatiker jobber med vedlikehold og montasje av automatiserte
systemer samt drift, kontroll, styring og regulering av automatiserte
produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.
CNC – MASKINERINGSTEKNIKKFAGET
En CNC-operatør jobber med forskjellige materialer ved hjelp av
manuelle og automatiserte verktøymaskiner. Typiske arbeidsområder
er oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
DATAELEKTRONIKERFAGET
En dataelektroniker kan få jobb i de fleste deler av næringslivet.
Arbeidet omfatter utvikling, rådgivning i valg, og bruk av datasystemer
og kommunikasjonsløsninger etter kundens behov. Du bør være
interessert i ny teknologi og ha gode holdninger med hensyn til
personvern og etikk. Du må kunne ta initiativ, arbeide effektivt, utvise
god vurderingsevne og være serviceinnstilt.
DIMENSJONSKONTROLLØRFAGET
En dimensjonskontrollør jobber med å verifisere og dokumentere at
arbeidet som er utført er i henhold til tegning og spesifikasjon.
PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne drifte og vedlikeholde
industrielle produksjonsprosesser.
INDUSTRIMEKANIKERFAGET
En industrimekaniker driver med vedlikehold og reparasjon av diverse
maskiner og utstyr. Dette er en ettertraktet kompetanse innen blant
annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet og skipsbygging.
LOGISTIKKFAGET
En logistikkoperatør arbeider med ordrebehandling, lagerhold og
emballering. Klargjøring for forsendelser og sikring av gods. Bruk av
manuelle og elektroniske verktøy for transport, vareflyt og dokumentbehandling. Aktuelle arbeidssteder er transportbransjen, eller annen
industri eller næringsvirksomhet.
PLATEARBEIDERFAGET
En platearbeider jobber blant annet med tilvirkning og montasje av
detaljer og konstruksjoner, sveising, reparasjon, vedlikehold og ombygging. Aktuelle arbeidssteder er kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet og skipsverft.
SVEISEFAGET
En faglært sveiser skal kunne utføre sveisearbeid på konstruksjoner av
metalliske materialer. Med dagens sveisemetoder kan man sveise de
fleste metaller, og anvendelsesområdene spenner fra de minste
elektronikkdeler til de største stålkonstruksjoner.
VERKTØYMAKER
En verktøymaker anvender manuelle og CNC-styrte maskiner for fremstilling og montasje av produksjonsverktøy og utstyr. Aktuelle arbeidssteder er spesialiserte verksteder, verktøy- og vedlikeholdsavdelinger i
produksjonsbedrifter samt i mekanisk industri.

TERMOPLASTFAGET
Termoplastfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen
håndverksmessig og maskinell bearbeiding av termoplast ut fra
halvfabrikata. Faget skal bidra til utvikling av fagarbeidere med
kompetanse i bruk av miljøvennlige materialer og utvikling og
produksjon av produkter med høy kvalitet og med minimal miljøbelastning. Videre skal faget medvirke til å ivareta krav til helse, miljø
og sikkerhet. Opplæringen skal bidra til at lærlingen får faglig innsikt
i videreforedling og bearbeiding av termoplastprodukter. Videre skal
opplæringen bidra til utvikling av evne til effektivitet, selvstendighet og
kvalitetsbevissthet.
INDUSTRIELL OVERFLATEBEHANDLINGSFAGET
Industriell overflatebehandling skal legge grunnlag for yrkesutøvelse
innen klargjøring, forbehandling, sprøytebelegging, kvalitetskontroll
og emballering for transport av komponenter og produkter. Faget
skal bidra til funksjonsforbedring, økt levetid og miljøtilpasning av
produkter. Faget skal gjøre lærlingen skikket til å håndtere kjemikalier
forsvarlig, også med henblikk på reduksjon av utslipp til avløp og luft.
INDUSTRIMONTØRFAGET
Industrimontørfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innenfor
montering, testing og kontroll av komponenter og anlegg til landbasert
industri, offshorevirksomhet og skipsverft. Delproduksjon foregår
internt i bedriftene og hos eksterne leverandører. Faget skal bidra med
kompetanse til sammenstilling og fullføring av mekaniske produkter
med høye krav til kvalitet og funksjonalitet. Videre skal faget bidra til å
ivareta høye krav til helse, miljø og sikkerhet.
SALGSFAGET
Endringer i forbruk og etterspørsel krever kompetanse om produkter
og markedsføring. Salgsfaget skal bidra til yrkeskompetanse som gjør
lærlingen i stand til å håndtere endringer og sikre lønnsom drift av
virksomheter. Salgsfaget skal legge grunnlag for salgsmedarbeiderens
yrkesutøvelse innen kundebehandling, salg og markedsføring av
produkter. Faget skal fremme kompetanse om gode salgsprosesser
som kan tilfredsstille kundenes behov og forventninger.
KONTOR& ADMINISTRASJONSFAGET
Kontor- og administrasjonsfaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse
innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i
offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle
kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og
krav til innsyn. Videre skal faget fremme kompetanse om hvordan bruk
av teknologiske verktøy i kontorarbeid og informasjonsbehandling kan
bidra til en hensiktsmessig og effektiv organisering av arbeidet
INDUSTRIRØRLEGGERFAGET
Industrirørleggerfaget skal danne grunnlag for yrkesutøvelse innen
produksjon, montering og vedlikehold av rørsystemer til industrien,
både på land og offshore. Industrien leverer varer i et internasjonalt
eksportmarked med høye krav til kvalitet og effektivitet. Faget skal
fremme stabil produktkvalitet og bruk av automatiserte produksjonsmetoder og bidra til å utvikle fagkompetanse som kan følge
utviklingstendenser i samfunnet, nasjonalt og internasjonalt.

CNC OG VERKTØYMAKER
CNC - MASKINERINGSTEKNIKKFAGET
Aktuelle arbeidssteder
En CNC-operatør arbeider innenfor virksomheter som mekanisk
industri, kjemisk industri, oljevirksomhet og treforedling. Disse arbeidsplassene finnes i både små og store bedrifter som spesialiserer seg på
fremstilling av nye produkter for mekanisk industri, og i verksteder hvor
det jobbes med vedlikehold av utstyr for annen industri.
SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
• Mottak av materialer
• Bearbeiding og produksjon av detaljer av ulike materialer ved hjelp
av manuelle og styrte verktøymaskiner
• Valg av skjæreverktøy og skjæredata
• Bruk av digitale hjelpemidler til å utvikle og redigere programmer for
styrte verktøymaskiner samt informasjons- og administrasjonssystemer
• Vedlikehold av maskiner og tilhørende utstyr
EGENSKAPER
CNC-operatøren må kunne arbeide nøyaktig, aktsomt, rasjonelt og
effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha
interesse for, og godt håndlag med, maskiner og teknologi.
UTDANNING
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg2 Produksjons- og industriteknikk
• 2 år som lærling i bedrift

VERKTØYMAKERFAGET
Aktuelle arbeidssteder
En verktøymaker arbeider i spesialiserte verksteder, i verktøy- og
vedlikeholdsavdelinger i produksjonsbedrifter samt i mekanisk industri.
SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
• Produksjon og bearbeiding av detaljer av ulike materialer, ved hjelp av
manuelle og styrte verktøymaskiner
• Valg av skjæreverktøy og skjæredata
• Bruk av digitale hjelpemidler til å utvikle og redigere programmer for
styrte verktøymaskiner
• Montasje av produksjonsverktøy og utstyr
• Vedlikehold og service av utstyr
EGENSKAPER
En verktøymaker skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og effektivt,
både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha et godt håndlag
og praktisk sans.
UTDANNING
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg2 Produksjons- og industriteknikk
• 2 år som lærling i bedrift

LÆREPLASS HOS NAMMO
Spennende fagretninger med framtidsrettet og avansert teknologi
Lær om produkter som utvikles og produseres på Raufoss

www.nammo.com

INDUSTRIMEKANIKER
OG PRODUKSJONSTEKNIKK
INDUSTRIMEKANIKERFAGET
Aktuelle arbeidssteder
En industrimekaniker kan få jobb innenfor blant annet kjemisk og
mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
Industrimekanikeren driver med vedlikehold av maskiner og utstyr samt
tilvirkning av maskindeler. Sentrale arbeidsområder er:
• Forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
• Bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av 		
maskindeler
• Bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av
maskindeler
• Bruke verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskindeler
• Utføre reparasjonssveising
• Foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholds
arbeid, etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET
Aktuelle arbeidssteder
Små og mellomstore industribedrifter.
SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
En fagoperatør i produksjonsteknikk skal kunne starte, stoppe og drive
en industriell produksjonsprosess. Dette omfatter drift og overvåkning
av produksjonsmaskiner og utstyr, prøvetaking, feilsøking, feilretting, og
førstelinjereparasjon og -vedlikehold av maskiner og utstyr.
• Styring, herunder kontroll og justering av produksjon
• Utføre, i form av tilrettelegging, start og stopp
• Omlegging, reparasjon og vedlikehold
• Feilsøking og feilretting i maskinutrustning og styringssystemer

EGENSKAPER
En industrimekaniker må kunne arbeide både selvstendig og i
samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.

EGENSKAPER
Produksjonsteknikeren må kunne arbeide nøyaktig, aktsomt, rasjonelt
og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Det er viktig
at du kan samarbeide med andre fagfolk om vedlikehold og optimalisering av produksjonsutstyret. Du skal kunne beherske hele
produksjonsprosessen, fra råvareinntak til ferdig produkt, og i
prinsippet kunne ta deg av hele driften.

UTDANNING
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg2 Produksjons- og industriteknikk
• 2 år som lærling i bedrift

UTDANNING
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg2 Produksjons- og industriteknikk
• 2 år som lærling i bedrift

KA på Raufoss er en produksjonsbedrift
med høyt automasjonsnivå. Vi tilbyr et
interessant og lærerikt miljø for lærlinger
innen automasjon, industrimekanikk og
produksjonsteknikk.
61 15 21 94
frode.van.dijk@ka-group.com
www.kongsbergautomotive.com

PLATEARBEIDER
OG SVEISEFAG
PLATEARBEIDERFAGET
Aktuelle arbeidssteder
Platearbeidere jobber ofte innen kjemisk og mekanisk industri,
oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.
SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
• Detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler
• Sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner
• Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
• Bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner
• Utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
• Vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr
EGENSKAPER
En platearbeider må kunne jobbe nøyaktig, planmessig, rasjonelt
og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha
teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt håndlag.
UTDANNING
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg2 Industriteknologi
• 2 år som lærling i bedrift
SVEISEFAGET
Aktuelle arbeidssteder
Sveisere arbeider ofte innenfor kjemisk og mekanisk industri,
oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
Hovedoppgavene i faget er å sammenføye metalliske materialer
ved hjelp av forskjellige smelteprosesser. Sentrale arbeidsområder
er:
• Arbeide etter arbeidsinstruksjoner, tegninger og WPS
(sveiseprosedyrer)
• Håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
• Utføring av sveiseprosesser etter angitt sveisemetode
• Vedlikehold og feilsøking på sveiseutstyr
EGENSKAPER
En sveiser må kunne arbeide svært nøyaktig, planmessig, rasjonelt
og effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha
praktisk håndlag og gode fagkunnskaper.
FORMELLE KRAV
Faget vil ofte kreve utdanning og sertifisering med diplom eller
sertifikat, i samsvar med internasjonale standarder og krav.
UTDANNING
• Vg1 Teknikk og industriell produksjon
• Vg2 Produksjons- og industriteknikk
• 2 år som lærling i bedrift

AUTOMATIKER
AKTUELLE ARBEIDSSTEDER
En automatiker kan få jobb i prosessindustrien, i mekanisk industri, og i
bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosessystemer og maskiner.
SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER
Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av
automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av
automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer.
AUTOMATIKEREN SKAL KUNNE:
• selvstendig utføre installering, reparasjon, vedlikehold og feilsøking, i
industrielle, og andre automatiserte lavspenningsanlegg
• kalibrere måleutstyr og signalomformere, sette opp nødvendig
kalibreringsbevis
• reparere, skifte ut, justere og kontrollere alt materiell som inngår i
automatiserte anlegg, herunder maskinell bearbeiding og
sammenføyning

Steertec Raufoss is a production company. We can offer
apprentices an educational and interesting environment.

Tlf. 917 88 142 • Email: trond-arild.tokerud@willielbe.no
Kildalsvingen 8, 2830 Raufoss

• montere og bygge om i automatiserte prosesser eller elektromekaniske systemer, gjøre nødvendige forandringer på
styre- og forriglingssystemer og dokumentere dette
• sette i drift og funksjonsteste automatiserte prosesser, roboter,
maskiner og anlegg
• optimalisere arbeidsprosessen, og se muligheter for forbedringer i 		
prosesstyringen
EGENSKAPER
Faget er tverrfaglig, og det er derfor viktig at du har god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Bedriftene vil ha
behov for medarbeidere som forstår sammenhengen fra idé til ferdig
produkt. Det er også viktig at du kan forstå og ta hensyn til brukernes
behov.
UTDANNING
• Vg1 Elektrofag
• Vg2 Automatisering
• Vg3 Automatiseringsfaget og 1,5 år som lærling i bedrift

TEKNISKE
ALLMENNFAG (TAF)
Tekniske allmennfag er en 4-årig utdanning som fører frem til
både fagbrev og spesiell studiekompetanse, med full
fordypning i matematikk og fysikk. Studiet gir adgang til å
søke seg til alle høyere utdanningsinstitusjoner, inkludert
NTNU.
INNTAKSKRAV
Førsteønske på søknaden, karakter, intervju.
Utdanningen kombinerer skole og arbeid i bedrift (med lønn).
Vi utdanner fremtidens fagarbeidere og ingeniører!
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Ta et steg videre!

• Industriell teknologi, elektro, data, bygg og anlegg
• Helsefag
• Landbruksfag
• Økonomi og ledelse og logistikk
• Studier på heltid, deltid og nett
Teknologivegen 12,
2815 Gjøvik,
fagskolen-innlandet.no

Visste du at Mustad Autoline
utvikler og produserer automatisert
linefiskeutstyr til verdens mest
moderne linebåter, - på Gjøvik?

SINTEF Manufacturing
Norges nasjonale kompetansesenter
innen vareproduksjon
Forskning, testing og prototype produksjon
sintef.no/manufacturing

MEDLEMSBEDRIFTER

SAMARBEID

RAUFOSS INDUSTRIPARK
• Benteler Automotive Raufoss AS
• Bi Service AS
• Hydal Aluminium Profiler Raufoss AS
• Iisiflo AS
• Kongsberg Automotive AS
• Nammo Raufoss AS
• Hexagon Ragasco AS
• Plastal AS
• Raufoss Technology AS
• Sintef Manufacturing AS
• Thune Produkter AS
• VP Metall AS

Opplæringskontoret for industrifag Innlandet samarbeider med
disse skolene for å skaffe elevene læreplasser:

TOTEN
• Steertec Raufoss AS
• Intek Engineering AS
• Tokvam AS
• Pedersen Sveis & Maskinering AS
• IDT Solutions AS
• Protomek AS
• Smitek AS
• Kapp Aluminium AS
• Toten Sveis & Montasje AS
• Lena Metall AS
GJØVIK
• Øveraasen AS
• Mustad Autoline AS
• Hunton Fiber AS
• Topro Industri AS
• Mustad Wire AS
DOKKA
• Dokka Fasteners AS
• Rustfrie Bergh AS
• Våpensmia AS
RINGEBU
• Isoterm AS

DOKKA VIDEREGÅENDE SKOLE
Nedre Smebyvei 3, 2870 Dokka
Tlf. 61 11 43 00
RAUFOSS VIDEREGÅENDE SKOLE
Prøvenvegen 71, 2830 Raufoss
Tlf. 61 19 82 00
RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE
Skolevegen 16, 2380 Brumunddal
Tlf. 62 35 58 00
LILLEHAMMER VIDEREGÅENDE SKOLE, AVD. NORD
Vargstadveien 1, 2619 Lillehammer
Tlf. 61 05 41 00
HADELAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Skolelia 3, 2750 Gran
Tlf. 61 31 77 00
FAGSKOLEN INNLANDET
Teknologiveien 12, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 14 54 00
HØGSKOLEN I GJØVIK
Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik
Tlf. 61 13 51 00
HAMAR KATEDRALSKOLE
Ringgata 235, 2315 Hamar
Tlf. 62 54 42 00
ELVERUM VIDEREGÅENDE SKOLE
Kirkevegen 1, 2402 Elverum
Tlf. 62 43 15 00

TAKK TIL VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE!

SE HITOVER
MORGENDAGENS
FAGARBEIDER!

Vi trenger dyktige fagarbeidere
les mer på https://tokvam.no/karriere

FACILITY SERVICES

Enggata 1, 2830 Raufoss
Tlf. 905 86 005 • www.toma.no

Yrkesfag er viktig for oss!
Bli med i et fellesskap som
sammen arbeider for gode
lønns- og arbeidsforhold

NÅR SIKKERHET TELLER
Avansert produksjon på Dokka - Salg til hele verden

for lærlinger og ansatte i
våre bedriftsklubber.

www.ff23.no

Organiser deg!

Fellesforbundet avd. 023
Raufoss Jern og Metall

Fagforeninga for industri- og verkstedansatte i virksomheter på Toten, Land og Valdres.

Over 100 år med innovasjon og utvikling
Over 100 år med innovasjon og utvikling

Over 100 år med innovasjon og utvikling

Stedet
hvor bedrifter g jør
Stedet hvor bedrifter g jør
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nye
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industriellerevolusjoner
revolusjoner
nye industrielle revolusjoner
KontaktKontakt
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du ønsker
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vivikan
bedrift.
oss dersom
du ønsker
å høre
hvilke
muligheter
kantilby
tilby din
din bedrift.

Adm. dir. Øivind
Hansebråten
Adm.
dir. Øivind Hansebråten
E-post: oivind@raufossnaeringspark.com
E-post: oivind@raufossnaeringspark.com
Kontakt
oss
dersom du ønsker å høre hvilke muligheter vi kan tilby din bedrift.
Mobil:
Mobil: 95972230 95972230

www.raufossindustripark.no
www.raufossindustripark.no

Adm. dir. Øivind Hansebråten
E-post: oivind@raufossnaeringspark.com
Mobil: 95972230

www.raufossindustripark.no

Opplæringskontoret for industrifag Innlandet
Enggata 40, Postboks 175, 2831 Raufoss
www.ofii.no

Opplæringskontoret for industrifag Innlandet (OFII) er, blant annet,
godkjent innen teknikk og industriell produksjon og elektrofag.
Målet vårt er å gi elevene et best mulig opplæringstilbud, både på
det faglige og menneskelige plan, slik at de blir dyktige fagarbeidere
og interesserte og positive medarbeidere. Vi deltar aktivt i formidlingen
av lærlingplasser, og har jevnlige oppfølgingssamtaler i lærebedriften
gjennom hele læretiden.
Vi tilbyr:
• Gode læreplasser innen flere fag
• Store muligheter for fast jobb etter læretid og fagbrev
• Gode lønns- og ansettelsesforhold
• Stipendordninger for dem som vil ta høyere utdanning
• Verdifull erfaring
FAGBREV ER EN GOD INVESTERING!

• 109136 • www.jsnorge.no

REKRUTTERING, OPPFØLGING
OG OPPLÆRING

