
Utbildning i  
beställarkompetens

KURSENS MÅL Koppla 
individernas kunskaper med 
företagets omställningsbehov 
genom MTO-metodik (männ-
iska-teknik-organisation).

Kursdeltagaren får tillräcklig 
förståelse och kunskap för  
att vara med och bidra i  
beställningsprocessen.

Ökad förståelse för framtida 
kompetensbehov. Övergripande 
förståelse för produktionstek-
nik och dess utmaningar. Kun-
skaper i hur investeringsberä-
ningar för automation görs.

PLATS Online

MÅLGRUPP Personer som  
ska vara delaktiga i en framtida 
investering i automation,  
exempelvis VD, ägare, led-
ningsgrupp eller andra besluts-
fattare i organisationen. 

Utbildningen riktas till SME  
företag, dvs < 250 anställda och 
max 50 M Euro i omsättning.

ARRANGÖR IUC Sverige

TID 9:00 – 12:00, samt möjlig-
het till frågor 13:00-14:30.

DATUM 
 
• Tisdagen den 9 mars
• Onsdagen den 7 april  

(för företag med >250  
anställda, kostnadsbelagd)

• Tisdagen den 13 april
• Tisdagen den 11 maj
• Tisdagen den 8 juni

Se alla utbildningar och event

FÖR DIG SOM KOMMER VARA DEL I EN FRAMTIDA INVESTERING 
I AUTOMATION, EXEMPELVIS VD ELLER ANNAN BESLUTSFATTARE:

En grundläggande utbildning under en dag inom automation och robotisering för små 
och medelstora företag. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn 
och kan tala samma språk. Man kan klargöra frågor som: Vad är rätt automation?  
Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och 
underhållspersonal? Ta chansen att utveckla din beställarkompetens så du undviker 
fallgroparna.

Gärna minst 2 deltagare/
företag. 
Max 20 deltagare/tillfälle

https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-bestallarkompetens-1-dag-distans-3/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-bestallarkompetens-1-dag-distans-for-foretag-med-250-anstallda/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-bestallarkompetens-1-dag-distans-for-foretag-med-250-anstallda/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-bestallarkompetens-1-dag-distans-for-foretag-med-250-anstallda/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-bestallarkompetens-1-dag-distans-4/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-bestallarkompetens-1-dag-distans-6/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-bestallarkompetens-1-dag-distans-5/
https://iuc.se/eventkalender/


KURSINNEHÅLL
Övergripande genomgång av 
Produktionsteknik, automa-
tionsteknik, automationskom-
ponenter, framtid och trender 
samt beställarkompetens och 
kravställning. 

Prova på tillsammans med en 
robot – handhavande, pro-
grammering, integrering med 
sensorer och visionsystem.

Detta innebär att varje del-
tagare bör ha en egen dator, 
men att licensen till simule-
ringsverktyget laddas ner från 
Robotdalen. 

PLATS Online.

MÅLGRUPP Medarbetare i 
tillverkande företag som arbe-
tar i produktion och som behö-
ver omställningskunskaper vid 
automation. Kan exempelvis 
vara operatörer med industri-
erfarenhet.  

ARRANGÖR IUC Sverige

TID: 8:30-16 båda dagarna

DATUM: 

• Tisdag/onsdag 16-17 mars

• Tisdag/onsdag 20-21 april

• Tisdag/onsdag 28-29 april 
(för företag med >250 an-
ställda, kostnadsbelagd)

• Tisdag/onsdag 18-19 maj

• Tisdag/onsdag 15-16 juni

Se alla utbildningar och event 

Utbildning i omställning 
för medarbetare 

FÖR DIG SOM ARBETAR I PRODUKTION OCH SOM BEHÖVER  
UTVECKLA DINA OMSTÄLLNINGSKUNSKAPER VID AUTOMATION:

Utbildningen kopplar samman individernas kunskaper med företagets omställningsbehov 
genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation). Du som deltar kommer att få stärkt 
kompetens och du kommer känna dig trygg i en omställning och veta hur du ska bidra.  
Du kommer även att få fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för  
hantering av en framtida automationsutrustning. När utbildningen är klar kommer du även 
ha tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.  

Gärna minst 2 deltagare/
företag. 
Max 20 deltagare/tillfälle

https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-omstallning-for-medarbetare-i-produktion-2-dagar-distans-2/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-omstallning-for-medarbetare-i-produktion-2-dagar-distans-3/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-omstallning-for-medarbetare-i-produktion-2-dagar-distans-for-foretag-med-250-anstallda/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-omstallning-for-medarbetare-i-produktion-2-dagar-distans-for-foretag-med-250-anstallda/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-omstallning-for-medarbetare-i-produktion-2-dagar-distans-for-foretag-med-250-anstallda/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-omstallning-for-medarbetare-i-produktion-2-dagar-distans-4/
https://iuc.se/eventkalender/utbildning-i-omstallning-for-medarbetare-i-produktion-2-dagar-distans-5/
https://iuc.se/eventkalender/

