Vil du være en del af den stærkt voksende biogasbranche?
Sønderjysk Biogas A/S søger elev til ny proces- og energiuddannelse
Biogasanlæg skyder op i stor stil – også i Danmark, og branchen mangler nye dygtige medarbejdere. Derfor
bliver der etableret en ny uddannelse som procesoperatør med speciale i biogas. Uddannelsen befinder sig
i et spændende krydsfelt med elementer fra både smedebranchen, VVS, el, landbrug og styring af processer
i produktion og fødevareindustri.
Uddannelsen som procesoperatør er en faglært uddannelse med en blanding af skoleophold og praktik i
virksomheden.
Som procesoperatørelev vil du indgå i anlæggets dagligdag og være med til, at der produceres til aftalt tid
og uden ressourcespild. En vigtig del af arbejdet er at forebygge og løse tekniske problemer og kontrollere
kvaliteten løbende. Du vil lære at finde og rette fejl på anlægget og hjælpe med at forbedre produktionen.
Når du er færdiguddannet, vil du være en sagkyndig person i forhold til processer, produktion og
maskinanlæg på biogasanlægget.
På uddannelsen lærer du derfor at overvåge, styre og vedligeholde biogasanlægget, der er
computerstyrede. Du lærer, hvordan anlæggene fungerer, og hvordan man styrer og regulerer de
processer, der foregår. Du lærer også at gribe ind, hvis produktionen ikke kører, som den skal, samt udføre
forskellige målinger og kvalitetsopgaver.
Kvalifikationer:
Det er vigtigt, at dine faglige kvalifikationer er i top, og du skal have solide personlige egenskaber. Det er
bl.a. vigtigt for os, at du:
- Har flair for teknik og logisk sans
- Er systematisk og god til at planlægge dit arbejde
- Kan arbejde selvstændigt og er i stand til at handle i pressede situationer
- Er god til at samarbejde
- Har et rimeligt niveau i dansk og matematik
- Ikke er bange for at køre en traktor eller læsser – eller blive beskidt, hvis noget skal skilles ad
Dine fremtidsudsigter efter endt uddannelse
Med en afsluttet uddannelse som ”procesoperatør biogas” har du meget gode jobmuligheder. Du kan blive
ansat i den stærkt voksende biogasbranche, men du kan også komme i betragtning til øvrige energi- og
procesrelaterede brancher. Uddannelsen er ligeledes et godt springbræt til at læse videre til maskinmester
eller ingeniør.
Kort om uddannelsen:
Uddannelsen tager 4 år, hvoraf 55 uger foregår på skole. Uddannelsen er 2-delt, hvor man efter 2 år bliver
procesarbejder og efter yderligere 2 år bliver procesoperatør. Du vil få elevløn under uddannelse og hvis du
er over 25 år vil du modtage løn som voksenlærling. Har du tidligere erhvervserfaring kan uddannelsen på
visse betingelser forkortes til 3 år. Dit uddannelsessted vil være Sønderjysk Biogas A/S, men der vil være
kortere perioder, hvor du arbejder på et andet biogasanlæg i området med henblik på at få mest mulig
læring fra branchen.
Skoleopholdet foregår hos EUC Lillebælt, hvor du vil møde andre fra branchen og fra procesområdet. Du vil
have mulighed for at bo på skolen. Ønsker du at bo hjemme vil der være refusion af kørselsudgifter.
Uddannelsesstart 13. februar 2018.

Yderligere information kontakt Sønderjysk Biogas A/S på 23 21 41 95 eller 73 70 90 11 eller på mail
info@sbgas.dk
Senest frist for ansøgning: 26. januar 2017
Sønderjysk Biogas er Danmarks største biogasanlæg, som årligt omdanner 450.000 tons husdyrgødning
samt ca. 150.000 tons andre biomasse til biogas. Den producerede gas opgraderes til bionaturgas og ledes
ind i naturgasnettet, hvorefter den kan forbruges på lige fod med naturgas i det meste af Europa.
Anlægget ligger i Bevtoft i Haderslev Kommune og har eksisteret siden september 2016.

