Grundläggande

Operatörskunskap

Behov att rekrytera driftspersonal?

Pensionsavgångar? Svårt att hitta personal med rätt utbildning? Då är det hög
tid att ta kontrollen över den kompetens som företaget behöver rektrytera. Nu
startar vi utbildningen grundläggande operatörskunskap, på halvdistans under
ett år för nya operatörer. Resultatet blir en motiverad operatör med rätt utbildning för era behov.

Så här fungerar det
•

Ni väljer ut eller rekryterar de som har rätt
personliga egenskaper för att arbeta som
operatör hos er. Det bör vara två till fem
personer per bruk.

•

Ni schemalägger dem på ordinarie arbete
och låter dem studera hos Creando på 25% i
halvdistans under ett år.

•

Under sex veckor träffas alla på de
medverkande bruken för intensiv utbildning
och besök på den anläggningen.

•

Mellan inneveckorna studerar man på distans
med stöd från oss.

Creando Training

Creando Training är ett tekniskt utbildningsföretag inriktat på skogsindustrins
kompetensbehov. Vår profil är kundanpassade utbildningar med hög utvecklingsgrad
och hög kvalitet.
Bland våra kunder finns Stora Enso, SCA,
Billerudkorsnäs, Iggesund Paperboard och
Munksjö Paper. Vi har bland annat utbildat
operatörstraineer för Iggesund Paperboard
och genomför Yh-utbildning på halvdistans.
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Studierna

Studierna sker på halvdistans under ett år. Deltagare
träffas vid sex tillfällen och har däremellan kontakt via
internet.
• Under sex intensiva undervisningsveckor träffas
alla på de medverkande bruken. Deltagarna får
genomgångar och förbereds för vad som ska göras
innan nästa undervisningsvecka. Genom besök på
anläggningarna får man se hur det ser ut på olika
bruk och knyter kontakter med andra studerande.
• Mellan veckorna studerar man hemma, parallellt
med ordinarie arbete. Man får i uppgift att studera
anläggningen och diskutera med driftspersonal och
ingenjörer. Detta rapporteras och diskuteras med
andra studerande. Man har böcker från Creando,
webmaterial på vår lärplattform och kontakt med
lärare över internet. Lärarna gör också besök
på bruken för att träffa de studerande mellan
undervisningsveckorna.

Kurser

De kurser som ingår fokuserar på de olika delarna i
processen som en operatör behöver för att förstå verkligheten bakom skärmbilderna och för att fungera i ett
team:
• Från stock till papper • Energi och strömoch kartong
ningslära (med ånga,
• Fiber och ved
pumpar och fläktar)
• Produktkvalitet
• Styr- och reglerteknik
• Processtekniskt ar• Processkemi och miljö
bete (med arbetsmiljö, • Driftsäkerhet, operagruppdynamik och 5S)
törstillsyn och produktionsekonomi
Parallellt läser man en fördjupning i antingen:
• Massateknik (vedgård, mekmassa, returmassa,
sulfatmassa, lut och kraft), eller
• Pappersteknik (våtända, kort & lång cirkulation,
mäldberedning, pressning, torkning, ytbehandling)

Bruksspecifik kunskap

Även om alla läser samma ämnen, kommer man att
få bruksspecifik kunskap genom att projektuppgifter
och diskussioner med driftpersonal inriktas mot brukets
produkter och processer.

Fördelar
•
•
•
•
•
•

Kompetens Ni får anställda som snabbt kommer in
i er verksamhet och kan utvecklas i yrkesrollen.
Fokuserat Utbildningen fokuserar på det absolut viktigaste för att den nya operatören ska kunna förstå
vad som händer i processen.
Flexibelt Ni väljer varje år hur många ni vill utbilda
och betalar bara för det antalet.
Enkelt Ni får ett färdigt och beprövat upplägg. Bara
att trycka på knappen.
Effektivt Eftersom hälften av studierna sker på distans, kan utbildningen genomföras med mycket liten
frånvaro.
Expanderbart Som en fortsättning på utbildningen
har vi en utbildning i fördjupad operatörskunskap
som även kan läsas av operatörer med mer erfarenhet.

Ord från våra elever

Vi har länge varit uppskatttade som Yh-utbildare och
som utbildare av nya och befintliga operatörer. Vårt
nya koncept med utbildning på halvdistans via web och
anpassad kurslitteratur har blivit en succé inom yrkeshögskolan:
• ”Tycker Creandos böcker är skitbra!”
• ”Tycker studieplanen varit super, detaljrik så man
vetat precis vad man ska plugga in och kunna!”
• ”Underlättade enormt när man studerade”

Ord från våra kunder
•
•
•
•

”Samarbetet har präglats av kvalitet, engagemang
och flexibilitet.”  
”Nu har vi fått förståelse och kunskap för att effektivisera processen!”
”Efter kursen kan vi tydligt märka av en ökad diskussion och fler idéer ute i fabriken”
”En mycket väl genomförd utbildning av Creando
Training, som kommer att bidra till ett ökat produktionsresultat i vår sulfatfabrik”

Kontakta

Bo Smeder på bo@creando-training.se eller tel
0706 - 62 93 82
Susanne Widekärr på susanne@creando-training.se
eller tel 0700 - 40 67 06
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