
SCANDIC PELAGIC A/S i Skagen og Ålbæk vil gerne påtage sig ansvaret for at uddanne flere unge til 
industrioperatører med et bredt branchekendskab indenfor fiskeindustrien.

Vi søger derfor 3 til 4 elever også gerne voksenelever som vi tilbyder et spændende job med frem- 
tidsmuligheder i en attraktiv fiskeindustri, hvor du vil indgå i nogle stærke team. 

Den ordinære uddannelse starter i januar 2022, med et grundforløb på 20 uger, som foregår på  
EUC Nord i Frederikshavn, efterfulgt af et hovedforløb, der veksler mellem praktik i virksomheden  
og skoleforløb.

Du kan også starte lærepladsen med max 3 måneders praktik inden opstart på grundforløb, denne 
periode tæller med i samlet læretid.

Du kan også starte uddannelsen med en praktikperiode i efteråret 2021, hvor du har mulighed for 
at bliver klogere på om uddannelsen og branchen er noget for dig. Den tid du afvikler før uddannel-
sesstart i praktik på virksomheden, kortes af sidst i forløbet.

Udover grundforløbet vil der være 3 skoleforløb, hvert af 6 ugers varighed, og samlet set tager  
uddannelsen 2 år incl. grundforløb. Med en uddannelsesaftale hos os, er du lønnet under hele ud-
dannelsen efter Industriens overenskomst. 

Under forløbet vil du bl.a. blive undervist i:

•   Naturfag, engelsk og IT  
• Produktionsformer, -processer og -flow  
• Kvalitetssikring og kvalitetsforståelse 
• HACCP / egenkontrol
• Fødevaresikkerhed og hygiejne 
• Maskinbetjening i fiskeindustrien
• Håndtering af industrirobotter for operatører
• Gaffeltruck 

Uddannelsen afsluttes med en svendeprøve som industrioperatør med speciale i fiskeindustrien.

Yderligere informationer 

Vil du vide mere om uddannelsen, inden du sender din ansøgning afsted til os, så kontakt vores  
HR-chef Susanne Nielsen på tlf.: 51 31 59 42.  

Ansøgningsfrist

Vi behandler ansøgningerne løbende 
Send din ansøgning og CV via formularen på vores hjemmeside www.scandicpelagic.com

BLIV INDUSTRIOPERATØR PÅ  
SCANDIC PELAGIC - DIN DIREKTE VEJ  
TIL KARRIERE I EN FISKEINDUSTRI I 
VÆKST OG UDVIKLING!

SCANDIC PELAGIC A/S en del af FF Skagen, har gennem de sidste år investeret meget i virksomheden, som har en stærk position i den 
danske fiskeindustri og en fremtrædende position på markedet i Europa. Virksomheden arbejder med forarbejdning og forædling 
af pelagiske fiskearter, dvs. sild til fødevareindustrien. Virksomheden har omkring 210 medarbejdere og råder over 4 moderne og 
effektive fabrikker placeret i Skagen og Ålbæk.

http://www.scandicpelagic.com

