
KANDIDATBANK INDUSTRI 

 

   Industri 
 

FAGLÆRT 
Der er mange muligheder for job i 
industrien. Det kan fx være inden for 
fremstilling af emballage, træ, føde- og 
drikkevarer, beklædning og tekstil, 
elektronik, jern og metal, energi eller 
plast. 
Emnebanken kan være et skridt på 
vejen for dig, hvis du: 
er nyuddannet og vil gerne have 
hjælp til dit første job 
vil tilbage til dit fag efter at have 
prøvet andre arbejdsområder 
er på vej til dit næste job. 
 
Profil 
Du har en faglært uddannelse som fx 
smed, proces-, elektronik- eller 
industrioperatør, teknisk designer eller 
CNC tekniker. 
Du er indstillet på, at der kan være 
skiftende arbejdstider eller skiftehold. 
Du er god til at arbejde sammen med 
andre i flere forskellige sammenhænge 
og har en vis fortrolighed med IT som 
arbejdsredskab. 
 
  INSPIRATION TIL KURSER 

• Truckcertifikat 

• Elektronik/lodning 

• Svejsecertifikater 

• IT kurser 
 

UFAGLÆRT 
Der er mange forskellige muligheder 
for job i industrien. Det kan fx være 
inden for fremstilling af emballage, 
træ, føde- og drikkevare, beklædning 
og tekstil, elektronik, jern og metal, 
energi eller plast. 
Som ufaglært kan du fx arbejde på en 
produktionslinje, hvor du skal tage fra 
på båndet, kvalitetstjekke, pakke i 
kasser og evt. køre på lager. Der kan 
være højt tempo og du skal kunne 
bevare overblikket. 
Andre job finder du fx inden for 
montage, hvor det er vigtigt, du har 
hænderne skruet godt på og kan 
arbejde med specialværktøj. 
 
Profil 
Du er motiveret og møder stabilt. 
Du har en god fysik og kan klare fx 
stående arbejde, fysisk krævende 
arbejde eller samlebåndsarbejde med 
ensartede, gentagne bevægelser. 
Du er indstillet på, at der kan være 
skiftende arbejdstider eller skiftehold. 
 
TIPS TIL JOBSØGNINGEN 
Mange vikarbureauer har vikariater 
inden for industrien til ufaglærte. 
Vikariater fører ofte til længerevarende 
og faste ansættelser. 

 
 
Stå tilmeldt 
kandidatbanken, hvis 
du søger job indenfor 
Industri 
 
På workshoppen hører 
du om 
jobcentrets 
kandidatbanker og 
hvordan de kan øge dine 
muligheder for at 
komme i 
beskæftigelse. 
 
Medbring dit personlige 
CV. 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Annette Kaas 
Tlf: 8970 5758 
 
Poul Andersen 
Tlf: 8970 5763 
 
jobcenter@silkeborg.dk  
 


