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ØNSKER DU Å BLI EN DYKTIG FAGARBEIDER?
EN PERSON SOM BÅDE ER PROFESJONELL OG
EN POSITIV ARBEIDSKAMERAT?
Vi i OTEK Agder ønsker å gi deg de beste muligheter
og forutsetninger for å få læreplass og en meningsfylt læretid. Med lærekontrakt i en av våre medlemsbedrifter vil du få god opplæring og faglig oppfølging av dyktige fagarbeidere.
For våre medlemsbedrifter innen prosess- og
mekanisk industri er lærlingeordningen en viktig
arena for rekruttering av nye fagarbeidere, og mange
får tilbud om fast ansettelse etter endt læretid. Hvor
mange som får slikt tilbud vil variere fra år til år, men
med et fagbrev i hånda vil du ha mange muligheter
for videre yrkes- og utdanningsvalg. I denne brosjyren håper vi å gi deg et innblikk i dette.

OTEK Agder er et opplæringskontor som eies av
cirka 100 industribedrifter på Agder. Felles for alle
bedriftene når de skal ansette lærlinger er at de
ønsker ungdom, gutter og jenter, som har interesse
for faget, god motivasjon, møter presis på jobb – og
ikke minst, gjør så godt de kan! Da ligger det til rette
for å oppnå gode resultater underveis i læretiden og
ved gjennomføring av fagprøve.
Vi i opplæringskontoret har ansvar for oppfølging av
lærlingene underveis i læretiden. Dette gjør vi blant
annet ved å ha god kontakt med lærling og bedrift,
og ved å gjennomføre formelle vurderingssamtaler
hvert halvår. Vårt mål er at lærlingene skal tilegne
seg kunnskap å føle seg faglig trygge og godt
forberedt til fagprøven.
Vårt beste råd for læretiden? Vær nysgjerrig og gjør
ditt beste!
Lykke til!

Kontaktinformasjon:
Rigedalen 36
4626 Kristiansand
Tlf. 38 02 90 04

www.otek.no

GoZee-appen gjør brosjyren levende
GoZee: Hvordan komme i gang i
løpet av 30 sekunder
1. Skriv «GoZee» i søkefeltet i App Store eller
Google Play, og last ned appen til smarttelefon
eller nettbrett.
2. Åpne appen og bruk den på sidene med
GoZee-ikonet.

Web-ikon

Snap-video

Avd Fossbekk
Postboks 144, 4792 Lillesand
Tlf. 37 26 13 30
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HVA ER ET
OPPLÆRINGSKONTOR?
Et opplæringskontor eies av medlemsbedriftene.
Lærlingene får opplæring i en eller flere av medlemsbedriftene. Opplæringen skjer i samsvar med
godkjente læreplaner. Gjennom lærekontrakt med
opplæringskontoret får lærlingen meningsfylt
opplæring med god kvalitet på veien fram til
fag-/svenneprøven.

Formål og oppgaver
Servicekontor for fagopplæring. Bindeledd mellom
skole, næringsliv og det offentlige.
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FAGENE VI TILBYR
• Kjemiprosessfaget- og laboratoriefaget: Du
jobber med kjemisk prosessindustri, alt fra
farmasøytisk industri til offshore. Du er en
systematisk, selvstendig og grundig person, og er
oppvakt og effektiv.
• Produksjonsteknikkfaget: Du er interessert i
industriell produksjonsprosess, reparasjon og
vedlikehold. Du er praktisk anlagt, nøyaktig og
selvstendig, men samtidig god i team.
• Industrimekanikerfaget: Arbeidet er fysisk krevende, og du bør være allsidig, tenke helhetlig og
være selvstendig. Du kan jobbe bl.a. innenfor
kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet,
matvareproduksjon, skipsbygging og treforedling.
• Industrirørleggerfaget: Du ønsker å jobbe innenfor kjemi og mekanisk industri, som oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling. Du er selvstendig, har godt håndlag, er praktisk anlagt og god på
samarbeid.
• Platearbeiderfaget: Du er interessert i mekanisk
industri, oljevirksomhet, skip og treforedling. Du
arbeider effektivt og planmessig, har teknisk teft,
godt håndlag og sosial kompetanse.
• CNC-maskineringsfaget: Du er interessert i
mekanisk industri og framstilling av nye produkt
innen vedlikehold. Du er nøyaktig av natur, effektiv
og rasjonell, og svært interessert i maskiner og
teknologi.
• Industrimontørfaget: Du er kjemi- og prosessorientert og ønsker å sette deg inn i industriell
montasje, både landbasert industri, offshore og
ved skipsverft. Du er selvstendig, effektiv og har
svært høy interesse for teknologi.

• Logistikkfaget: Du må ha gode kommunikasjonsog samarbeidsevner. Du må også kunne arbeide
selvstendig, planmessig og nøyaktig, og være
serviceinnstilt og vennlig. Du kan bl.a. arbeide i
transportbransjen, på godsterminaler, handelsbedrifter eller mekanisk industri.
• Aluminiumskonstruksjonsfaget: Du må være
interessert i teknologi og ha gode tekniske ferdigheter. Du må kunne jobbe selvstendig, være
systematisk og nøyaktig, og bør også ha gode
datakunnskaper. Jobber finnes i skipsindustrien,
offshorenæringen og innen landbasert industri.
• Sveisefaget: Som sveiser må du kunne arbeide
både selvstendig og sammen med andre. Anlegg
for praktisk arbeid og evnen til å jobbe nøyaktig
og planmessig er også viktig. Du jobber innenfor
blant annet kjemisk og mekanisk industri, skipsbygging, treforedling og oljevirksomhet.
• Plastmekanikerfaget: Du må kunne jobbe detaljert, og kunne lese produktbeskrivelser og tegninger nøye når du utfører jobben. Du bør også like å
tenke kreativt. En plastmekaniker jobber bl.a.
innen fiskeoppdrett, prosess- og oljerelatert
industri og landbruk.
• NDT-kontrollør faget: Du må være nøyaktig og
ansvarsbevisst, like å være i kontakt med kunder
og ha gode samarbeidsevner. En NDT-kontrollør
tester om produkter og materialer er feilfrie ved
hjelp av ikke-ødeleggende metoder, og jobber der
produktene blir framstilt.
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KJEMIPROSESSFAGET- OG
LABORATORIEFAGET
Joakim Nordbø (23) er ferdig utdannet innen
Kjemiprosessfag og jobber i dag med gjenvinnbar energi. Dette er en bransje som det
satses mye på i fremtiden.

- Dagene er veldig varierte, forteller Joakim
som i løpet av en dag sitter 50 % ved spakene
og datamaskinen og 50 % av dagen løper
rundt, fikser og skrur.

- Jeg er i trygge hender, bekrefter Joakim og ler.
- Søppel blir det jo aldri tomt for.

Litt om faget:

På bedriften Returkraft AS brenner man
søppelet og lager strøm til det vanlige strømnettet, men også som fjernvarme som brukes
til å smelte snø på vei og uteområder, og også
for å varme opp privathus.
Det var en kamerat som rådet Joakim til å
velge dette yrket. Da Returkraft AS besøkte
skolen hans og holdt et foredrag om prosessen, forsto Joakim hva han ville jobbe med.

Innen dette faget lærer du deg å styre drift av
produksjonsenheter og prosesser i henhold til
instruksjoner og prosedyrer. Du arbeider med
kjemikalier, aggregattilstander, ekstremt lave
og ekstremt høye temperaturer og trykk. Du
lærer deg montasje og vedlikehold av automatiserte system. Etter fullført utdannelse kan
du få jobb innen prosessindustrien, mekanisk
industri og i bedrifter, farmasøytisk industri og
offshore. Du kan også få jobb innen vann og
avløpsanlegg, forbrenningsanlegg, samt
produksjon av varme, strøm og biogass.
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FAGOPERATØR I
PRODUKSJONSTEKNIKK
Anne Mai Robinson (25) er klar som fagoperatør i
produksjonsteknikk om to år. Da har hun jobbet som
lærling på bedriften Varodd i nesten 3 år. Skal vi tro
Anne Mai,kommer vi til å finne henne i denne
bransjen i flere år framover. Faktisk kan hun ikke
tenke seg å jobbe med noe annet. Lærlingeplassen
fikk hun etter praksisperiode på samme bedrift.
I dag jobber hun foreløpig mest med profilering,
transfertrykk og brodering. Men her er også muligheten til å lære om emballasje, lasergravering og
tampotrykk og mye annet. Alt dette gjelder logomerking på esker, tøy og eksempelvis sekker. I bunn
har Anne Mai studiespesialisering med formgivning,
og det beste med jobben hun har i dag er at hun får
jobbet kreativt og tatt estetiske valg hva gjelder
farger, plassering og uttrykk.

Litt om faget:
Som fagoperatør i produksjonsteknikk lærer du å
starte, stoppe og drive en industriell produksjonsprosess. Du lære deg om omlegging, reparasjon og
vedlikehold, feilsøking i maskinutrustning og styringsstystemer. Aktuelle arbeidssteder er små og
mellomstore industribedrifter.
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INDUSTRIRØRLEGGERFAGET
Dennis Olsen Fredriksen (27) har nå jobbet ett
år som fagarbeider innen industrirørleggerfaget. Til sammen har han da tre år bak seg i
bedriften NYMO AS.
- Jeg er utrolig takknemlig, sier Dennis, som i
løpet av en treårsperiode søkte på mer enn
300 lærlingplasser.
- Det første året var jeg jo ikke skolert til å
søke, innrømmer Dennis, som tok videregående skole på nytt og var ivrig på å bli lærling
allerede etter første året. Etter andre året på
videregående fikk han plass på NYMO AS, og
her er dagene fulle. Dennis prefabrikkerer rør,
bend og flenser. Dette blir da installert
sammen med ventiler, som igjen blir montert
med flensekoblinger. I tillegg blir det en del
platearbeid og mekanisk arbeid. Man gjør
utrolig mye variert arbeid. Ingen dag er like.

Det beste med yrket er når han kan jobbe
med tubing-rør. Det er små rør som man
enten bøyer med tang eller med maskin,
forklarer Dennis, som vet at mange av disse
rørene vil bli brukt i hydraulikk og luft.

Litt om faget:
Innen industrirørleggerfaget lærer du deg
montering og bygging av maskiner og elektromekanisk utstyr, pneumatiske og hydrauliske komponenter. Du lære deg å utarbeide og
tolke tekniske tegninger, bruke maskinelementer, måleutstyr og vedlikehold av maskinelt og mekanisk utstyr.
Aktuelle arbeidsplasser er innen mekanisk
industri, og kjemi og prosess-, olje-, og
skipsbygging. Du kan jobbe med industriell
montasje innen landbasert industri, i offshore
og inne skipsverft
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PLATEARBEIDERFAGET
Jakub Morten Przysiecki (18) er fra Polen, og
straks ferdig med første året som læring ved
platearbeiderfaget og jobber i bedriften NYMO
AS. Jobben her fikk han etter å ha kjørt rundt
fra bedrift til bedrift og presentert seg selv.
Minst syv ulike bedrifter ble forespurt før
NYMO AS endelig sa ja. Om et år er han klar
som platearbeider.
- Denne typen jobb passer meg, sier Jakub,
som beskriver arbeidsdagene som svært
varierte. Som platearbeider mener han at det
er en fordel å være litt sterk, ha tålmodighet,
være nøye og følge presise mål. Et resultat
kan ikke avvike den minste lille millimeter fra

bestillingen. Fram til nå bistår Jakub mest
andre, men har også lært seg å lage alt fra
større kasser til mindre verktøy.

Litt om faget:
Som platearbeider lærer du deg detaljforming
av tykke og tynne plater, rør og profiler. Du
lærer deg å finne sammensetninger av delene
til større komponenter og konstruksjoner. Du
vil også beherske feilsøking på verktøy og
sveiseutstyr.
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VIDEREUTDANNING

Vg2
Industriteknologi

Vg3 Opplæring i
bedrift 2 år
• Industrimekanikerfaget
• Industrimontørfaget
• Industrirørleggerfaget
• CNC maskineringsfaget
• Sveisefaget
• Platearbeiderfaget

VG1 TIF

• Plastmekanikerfaget
• Aluminiumskonstuktørfaget
• Industriell overflatebehandling
• NDT Kontrollfaget
• Polymerkomposittfaget
• Verktøymakerfaget
For flere fag, se www.vilbli.no

Vg3 Opplæring i
bedrift 2 år
• Logistikkfaget
For flere fag, se www.vilbli.no

Vg2
Transport og Logistikk

Vg3 Opplæring i
bedrift 2 år

Vg2

• Kjemiprosessfaget

Kjemiprosess- og Laboratoriefag

• Laboratoriefaget
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FAGBREV

Teknisk Fagskole

Y-Veien

Høyskole /
Universitet

Forkurs

Påbygg til
studiekompetanse
1.gangstjeneste,
Forsvaret

Utdanning i
Forsvaret

NTNU, Bachelor

Master

Bachelor

Master
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CNC-MASKINERINGSFAGET
Bjørn Bruhaug (22) fra Sogn og Fjordane
gleder seg til våren. Da er han ferdig utdannet
innen CNC-maskineringsfaget.

- I denne jobben opplever jeg stor mestringsfølelse, og gjennom gode resultater får jeg
ekstra motivasjon til å gjøre en god jobb.

- Jeg valgte dette yrket fordi jeg har teknisk
interesse og syntes jobben virket spennende,
sier Bjørn som også har fagbrev som industrimekaniker. Han ser lyst på fremtiden og vet at
bransjen sliter med å finne slike som ham.
Læreplassen fikk han ved å gå igjennom
listene på nettsiden til OTEK Agder. Ved hjelp
av disse fant han ut hvilken bedrifter som ikke
tidligere hadde fått inn en CNC-lærling.
CNC-maskinering er nemlig Bjørns spesiale.
Der er her han ønsker å legge fokus.
Søknaden gikk til KSMV og tilbudet lot ikke
vente på seg.

Litt om faget:

- Det beste med jobben må være å få jobbe
med noe jeg faktisk syntes er interessant, sier
22-åringen.

Velger du CNC-maskineringsfaget er du
løsningsorientert, nøyaktig av natur, rasjonell
og effektiv. Du har interesse for maskiner og
teknologi.
Mye av jobben skjer ved PC og digitale verktøy. Du redigerer ulike program for styrte
verktøymaskiner, samt informasjon- og
administrasjonssystemer og ser til at utstyr og
maskiner vedlikeholdes. Som ferdig utdannet
har du gode utsikter for jobb innen mekanisk
industri, kjemisk industri, oljevirksomhet,
skipsbygging og treforedling.
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INDUSTRIMEKANIKER
Om få dager er Tor Ommund Larsen (20) ferdig med
fagprøven sin. Endelig står han da klar som industrimekaniker.
- Alltid har jeg likt å skru og mekke, forteller Tor, som
helt fra han var liten fikset mopeder, biler og stort sett
de tekniske tingene han fikk tilgang til. Allerede på
ungdomsskolen var Tor i utpassering på Kontinental
Maskinservice. Han gjennomførte opplæringen som
1+3 løp ved å ha ett år opplæring på skole og tre år
opplæring i bedrift. Det beste med jobben er de
varierte arbeidsdagene synes han. Raske beslutninger,
spontane valg og alltid mye å gjøre. Tor kan ikke se
for seg en annen karriere. Det måtte bli noe med
industri. Det måtte bli noe med mekanikk.

Litt om faget:
Som industrimekaniker jobber du med tilvirkning av maskindeler. Du tilegner deg en
forståelse av sammenstillingstegninger og lære deg å tolke disse. Du lære deg å benytte
alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer, samt reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Som industrimekaniker kan du jobbe innenfor kjemisk og
mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
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MANGE TAKK
TIL VÅRE TROFASTE SAMARBEIDSPARTNERE.

Kristiansands Skruefabrikk
& Mek Verksted AS
Birkedalsveien 28, 4640 Søgne
Tlf. 38 14 96 00
post@ksmv.no
www.ksmv.no

H O S VA R O D D K A N D U FÅ FA G O P P L Æ R I N G
Sørlandets største leverandør
av fiberbaserte emballasjeprodukter
Moderne maskinpark
Emballasje og profileringsmateriell

Lagerhold, ordremottak, pakking og
forsendelser for interne og eksterne kunder
3000 m2 lager med over 3000 palleplasser
Skreddersydde logistikkløsninger

Ta kontakt på fagbrev@varodd.no eller med Produksjonssjef Tove A. Frikstad, tlf 918 69 848.
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Produksjonstekniker
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Logistikkoperatør

Rigedalen 41 | 4626 Kristiansand
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TINE SA
Har du lyst til å være med og skape fremtidens beste
meieriprodukter?
Vi er et innovativt Konsern med mange muligheter.
Du kan lese mer om oss på tine.no

Sørlandslisten produserer listverk og utforinger på Bergemoen i Grimstad.
Dette gjøres i et fleksibel og svært moderne produksjonsanlegg.
Vi er også en av Norges største aktører på Pre-Kutt systemer til store og små
entreprenører og utbyggere i hele Norge.
Vi har i 2018 patentert et system for spikerfrie listverk som vi tror skal bli
markedsledende innen bygge bransjen om få år.
Sørlandslisten er en innovativ, løsningsorientert og kvalitetsbevisst gjeng som er
lidenskapelig opptatt av å finne de elegante og smarte løsningene for utbyggere og
profesjonelle.
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Nymo i Grimstad har 220 ansatte. Nymo er en sentral lærlingebedrift i Aust-Agder. Vi har design- og produksjon av ulike konstruksjoner til olje-og gassindustrien, samtidig kan vår kompetanse også benyttes inne andre segmenter.
Nymo beskrives av kunder som gode problemløsere gjennom vennlighet og åpenhet. Virksomhetene har produksjon i Vikkilen, på
Fjære og på Eydehavn.

VI SØKER ETTER LÆRLINGER
Nymo satser på økt robotisering og digitalisering i produksjon som gjør at vi trenger like mange medarbeiderer, men med rette
investeringer og videre kontinuerlig utvikling, gjør dette at vi kan produserer mer.
Våre investeringer i flere nye maskiner den siste tiden, er et ledd i vår satsing på lokal industri.
Har du fullført vidergående utdanning- eller går avsluttende VG2 i år innen et relevant yrkesfag, er du velkommen til å søke
læreplass hos oss. Vi søker etter lærlinger innen industrirørleggingsfaget, platefaget, stillas, overflatebehandling og sveis.
Som lærling vil du få god fagopplæring og være en del av et godt arbeidsmiljø.
Har du spørsmål angående læreplass, ta kontakt med oss på telefon 37 29 23 00. Søknad sendes til apply@nymo.no

Returkraft er et moderne høyteknologisk energigjenvinningsanlegg som inneholder alle elementene som inngår i fagene
automasjon og kjemiprosess. Det gjør oss til en komplett
opplæringsbedrift. Vårt mål er å være et referanseanlegg i
Skandinavia, og vi setter våre verdier høyt: ren, åpen,
nyskapende og engasjert.
Returkraft – vi brenner for miljøet.
www.returkraft.no

Rigedalen 36
4626 Kristiansand
Tlf. 38 02 90 04
www.otek.no

HVEM JOBBER I OTEK AGDER:
Frank Robert Dahl
Daglig leder
Mobil: 488 97 421
Telefon: 380 29 004
Epost: frankr@otek.no

Joseph Erik Brunton

Trine Lidi
Rådgiver
Mobil: 976 71 150
Telefon: 380 29 004
Epost: trine@otek.no

Kjell Håland
Rådgiver
Mobil: 41 44 91 88
Telefon: 380 29 004
Epost: kjell@otek.no

• 108721 • www.jsnorge.no

Rådgiver
Mobil: 958 09 887
Telefon: 380 29 004
Epost: joey@otek.no

