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Ø y e f o r f re m t i d e n

Midt- og Sør Troms
foto: Tommy Stefanussen
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OM OTEK MIDTOG SØR TROMS
Opplæringskontoret Midt- og Sør Troms
eies av medlemsbedriftene.
Våre lærlinger får opplæring/læreplass i en
eller flere av våre medlemsbedrifter.
Oversikt over våre medlemsbedrifter –
se nettsiden vår www.otek.no

Så hva kan OTEK Midt- og Sør
Troms gjøre for meg?
Målet vårt er å gi de unge som velger
yrkesfag, den beste muligheten for en god
opplæring –og en god start på arbeidskarrieren ved å oppnå fagbrev. Vårt fokus er
å skape dyktige og positive fagarbeider og
medarbeidere.
For å nå dette målet bruker vi i OTEK
Midt- og Sør Troms godkjente lærebedrifter
som er villige til –og kan – tilby en
meningsfylt og spennende opplæring med
kvalitet. Lærlingen selv må være aktiv,
interessert og villig til å lære!

foto: Tommy Stefanussen

Opplæringskontoret er bindeleddet mellom deg som lærling og lærebedriften
under dine to år i lære, og vil fungere som
en støttefunksjon som passer på at læreplan blir fulgt og at du får den oppfølgingen du trenger og har krav på for å utvikle
faget ditt, i tett samarbeid med bedriftens
faglige ledere.

Ø y e f o r f re m t i d e n

Midt- og Sør Troms
Besøksadresse:
Bernhard Lunds vei 3
9300 Finnsnes

Postadresse:
Postboks 609
9306 Finnsnes

Brosjyrenvårfinnesogsådigitaltse-www.mst.otek.no

Din kontaktperson i
OTEK Midt- og Sør Troms
Greta Hanssen
tlf: 951 32 410
email: greta@otek.no
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foto: Tommy Stefanussen

Fagene vi tilbyr på
OTEK Midt- og Sør Troms
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Industrimekanikerfaget
Industrirørleggerfaget
Sveisefaget
Logistikkfaget
Platearbeiderfaget
Automatiseringsfaget
Kjemiprosess – og laboratoriefaget
Renholdsoperatørfaget og vaskerifaget
Landbruksmaskinmekanikerfaget
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Skomakerfaget
Elektroreparatørfaget
Ortopediteknikkfaget

Denne listen inneholder alle fagene opplæringskontoret for
teknisk og industriell produksjon i OTEK Midt- og Sør Troms
har godkjenning for. Flere fag kan komme til i fremtiden.
For mer informasjon, se vår hjemmeside
www.otek.no og www.vilbli.no
Brosjyren finnes også digitalt – se otek.no

Europas ledende produsent av
krystallinsk grafitt
Europas ledende produsent av krystallinsk grafitt

9385 Skaland • Tlf. 77 85 96 00 • www.graphite.no
E-post: skaland@grafit.no
Skaland Graphite AS har nylig fått nye eiere, MRC fra Australia. Selskapet planlegger økende aktivitet på Skaland, rettet mot videreforedling av grafitt tilbruk i high tech
industri i det grønne skiftet. Skaland Graphite vil komme til å etterspørre bl.a. ansatte med høy kompetanse på materialteknikk og renseprosesser i fremtida.

N-9385 Skaland
Tlf. +47 77859600
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INDUSTRIMEKANIKERFAGET
Som industrimekaniker jobber du med planlegging, tilvirkning, montering, vedlikehold og reparasjon av tekniske innretninger. Du har kompetanse for yrkesutøvelse i tekniske og mekaniske
bransjer. Med innsikt i digitalisering og automatisering møter industrimekanikeren samfunnets krav til
forbedringer, klima og en bærekraftig utvikling.
Industrimekanikere kan arbeide innenfor svært
mange bransjer.
Les mer om industrimekanikerfaget på
www.vilbli.no

foto: Tommy Stefanussen

foto: Tommy Stefanussen

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.

360º
panorama

Fotogalleri

Cinemagraph

Webikon

Vi har godkjenning for utdanning av lærlinger
innenfor følgende fagområder:
Industrimekaniker • Industrirørlegger • Plate
Sveis • Industriell overflatebehandling • Logistikk

Samasjøveien 22, 9404 Harstad • www.hamek.as
E-post: post@hamek.no
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AUTOMATISERINGSFAGET
Som automasjonselev lærer du om
elektrisk og mekanisk montasje av
automasjonssystemer samt vedlikehold.
Noe av det man lærer i automasjon er
blant annet å koble, montere og styre:
Motorer, lys, sensorer, ventiler, pumper
og Industriroboter. Du lærer også
regulering, programmering og datastyring av disse. Gjennom skoleåret og
utplasseringsperioden lærer du hvordan
det er å jobbe ute i forskjellige bransjer.
Dette kan være olje, sjømat, bygg og
tradisjonell industri.
Les mer om automatiseringsfaget på
www.vilbli.no

LANDBRUKSMASKINMEKANIKERFAGET
Landbruksmekanikerfaget passer for
deg som liker å skru på landbruksrelatert utstyr.
Innenfor faget lærer du om feilsøk og
reparasjon samt programmering av
traktor og redskap.
Du vil medvirke til sikker drift av manuelle
og tekniske maskiner og redskaper.
Det vil være stort fokus på helse, miljø og
sikkerhet.

Les mer om landbruksmaskinmekanikerfaget
på www.vilbli.no

Stangnes Rå
videregående skole –
et naturlig valg!
www.brkarlsen.no
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KJEMIPROSESS OG LABORATORIEFAG
Innen dette faget lærer du deg å styre drift av
produksjonsenheter og prosesser i henhold til
instruksjoner og prosedyrer. Du arbeider med
kjemikalier, aggregattilstander, høye og lave
temperaturer og trykk. Du vil lære deg montasje og vedlikehold av automatiserte system.
Etter fullført utdannelse kan du få jobb
innen prosessindustrien, mekanisk industri, farmasøytisk industri og offshore. Du
kan også få jobb innen vann og avløpsanlegg, forbrenningsanlegg, samt
produksjon av varme, strøm, biogass
og innen smelteverksindustrien.
Les mer om kjemiprosess og
laboratoriefag på www.vilbli.no
foto: Tommy Stefanussen

VIL DU VÆRE LÆRLING

PÅ FINNFJORD?
Finnfjord har investert tungt i ny og bærekraftig teknologi for å øke energieffektiviteten og redusere CO2-utslippene.
Fagarbeidere er viktige for driften vår, og som godkjent lærebedrift i
mange fag tar vi imot flere nye lærlinger hvert eneste år.
www.finnfjord.no
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UTDANNINGSLØP TIP
Vg3 Opplæring i
bedrift 2 år

Vg2
Industriteknologi

• Industriell overflatebehandling
• Platearbeiderfaget
• Sveisefaget
• Industrirørleggerfaget

VG1 TIP

• Industrimekanikerfaget
Arbeidsmaskiner

• Landbruksmekanikerfaget

Transport og Logistikk

• Logistikkfaget

Kjemiprosess- og
laboratoriefag

• Kjemiprosessfaget
• Laboratoriefaget

Lærlingtid etter 3 år skole
er 18 mnd (1,5 år)

Vg2 og Vg3

• Automatiseringsfaget

Automatisering

For flere fag som ikke er i denne skissen, se vilbli.no eller kontakt otek.no

Det behøver ikke stoppe med fagbrev,
videreutdanningsmulighetene etter
fagbrev er mange:
•
•
•
•
•

Påbygg studiekompetanse
Teknisk Fagskole, NTNU, Master
Y-veien
Forkurs/Høyskole/Universitet, Bachelor, Master
1. gangs tjeneste/utdanning i Forsvaret

VELKOMMEN TIL EIKSENTERET MÅLSELV
Vi forhandler Massey Ferguson og Fendt traktorer i Troms.
I tillegg til redskaper/småmaskiner/skogsutstyr/kommunalt,
hage, park/anlegg og for de private.
Lokal tilhørende forhandler med eget verksted for
service og reperasjoner.

Eik Senteret Målselv
Tlf: 77 83 40 50

ORTOPEDITEKNIKER
Ønsker du å bidra til at andre kan
få et bedre liv? Vi gjør det mulig!

Norsk Fagutdanning leverer kurs og opplæring til enkeltpersoner, privat og offentlig sektor over hele landet. Vårt mål er å være
nærmest mulig våre kunder, og gi deg muligheten til å ta kurs og utdanning i eget nærområde. Hovedkontoret ligger i Tromsø.
Vi har bred spisskompetanse innen utvikling av kurs og levering av etter- og videreutdanning til bygg- og anleggsmarkedet, men har
også lang og bred erfaring/kunnskap innenfor andre kurs- og opplæringsområder som: Fagbrev, helse og sosial, HMS,
sikkerhet og dataopplæring.
Vi er Norges største og eneste landsdekkende leverandør av ADK1 kurs. Det er strenge krav til alle som driver med Anlegg, Drift og
Kontroll på VA ledningsnettet i Norge. Norsk Vann krever at ADK1 kompetansen må dokumenteres i forkant av alle jobber og er en
viktig del av anbuds dokumentasjonen. Vi har spesialtilpasset flere Vann & avløps kurs rettet mot konsulenter, ingeniører,
saksbehandlere i kommunen etc.

Strandvegen 136 A, 9006 Tromsø • www.norskfagskole.no
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