VUXENUTBILDNINGEN SOTENÄS SYMBIOSCENTRUM

LIVSMEDELSPRODUKTION
UTBILDNING I LIVSMEDELSPRODUKTION
Utbildningen vänder sig till dig
som är intresserad av att arbeta inom industrin med inriktning på beredning samt produktion av fisk- och skaldjursprodukter. Sotenäs kommun
står för 1/3 av den totala fiske
beredningsindustrin i landet.
Här återfinns en rad olika välkända företag så som Marenor,
Leröy och Orkla Foods Sverige, vilka motsvarar 600 arbetstillfällen i kommunen. Företagen producerar och distribuerar olika kaviar-/ romprodukter, fiskbullar, lakeräkor, fisk- och skaldjurssallader, fiskgratänger samt panerade och rökta fiskprodukter.För att passa i utbildningen som livsmedelsarbetare bör
du ha ett intresse för teknik, livsmedelsproduktion och att arbeta praktiskt. Du har god
fysik och förmåga att arbeta noggrant, metodiskt i ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter tillsammans med andra.

UTBILDNINGEN I KORTHET
Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. Du kommer att vara schemalagd i en lektions-och yrkessal två gångar i veckan första månaden samt vara ute på
en praktikplats under längre perioder resten av utbildningen. Du kommer i utbildningen få teoretiska kunskaper om livsmedelsproduktion-/teknik, hygien, arbetsmiljö-/och
säkerhetsrutiner etc. I utbildningen ingår även praktiska moment för att kunna hantera och bereda råvaror, arbeta med avhjälpande och förebyggande underhåll av maskiner samt truckkort. Utbildningen ger dig förutsättningar för att kunna arbeta som
produktions-/livsmedelsarbetare inom livsmedelsindustrin i Sotenäs med omnejd
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SNABBFAKTA OM UTBILDNINGEN
Utbildningsstart: 2021-08-30
Utbildningsavslut: 2022-01-14
Utbildningstyp: Lärlingsutbildning
Utbildningsort: Kungshamn
Förkunskaper: Slutfört svenska grund
Poäng: 400 poäng
Utbildningstakt: Heltid, 20 veckor
Studiemedel: Ja www.csn.se

ANSÖK TILL UTBILDNINGEN
Ansökan: Du ansöker via den kommunala
vuxenutbildningen i din hemkommun. Ansökan görs via webben eller på plats och lämnas till studie-och yrkesvägledaren.
Sista ansökningsdag: 7 juni 2021
Bifoga: Kopia på betyg och/eller intyg

KURSER I LIVSMEDELSPRODUKTION

Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri men
du ansvarar själv för kostnader gällande
kurslitteratur, resor till studiebesök samt till
din APL plats.

•

Hygien 100p

•

Människan i industrin 1 100p

•

Industritekniska processer 1 100p

•

Industritekniska processer 2 100p

KONTAKTA-/BESÖK OSS
Sotenäs Symbioscentrum
Hagbergs industrigata 1
456 31 Kungshamn
Telefon: 0523-664675
Hemsida: www.symbioscentrum.se

