SKIVE

Produktionsteknolog
- med nyt speciale i bioenergi

Med udsigt til knaphed på traditionelle energikilder opstår der
behov for andre energiformer. Politiske energiforlig sætter fokus
på bioenergi i Danmark, og konkret har Skive Kommune tidligt
opgraderet indsatsen for at skabe endnu mere energieffektivitet,
og det betyder blandt andet, at Skive er førende indenfor udvikling
af biogas som alternativt brændstof til transport.
Mange tendenser peger på en større efterspørgsel efter veluddannede mennesker, som kan håndtere de opgaver, som et øget
fokus på bioenergi vil medføre. Derfor tilbyder Erhvervsakademi
Dania i Skive uddannelsen til produktionsteknolog med nyt speciale i bioenergi.

Biogas produceres af organisk
materiale, som nedbrydes
i et iltfrit miljø

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med:
• Energibyen Skive
• Biogasbranchen i Danmark

Ren energi er lig fremtidens jobs
- start nu
Ved at vælge uddannelsen kan du være blandt nogle af de første
som er med til at udvikle og drive fx biogasanlæg.
Hands on-tænkning på uddannelsen
Uddannelsen til produktionsteknolog med speciale i bioenergi er
en praktisk uddannelse med fokus på drift, produktudvikling og
faglig-økonomisk optimering. Vedligeholdelse og optimering af
biogasanlæg vil være blandt jobmulighederne, ligesom branchen
vil have behov for uddannede, der kan håndtere større tekniske
og administrative opgaver inden for bioenergiområdet.

40% af Skiveegnens samlede
forbrug af naturgas skal inden
for få år komme fra grøn gas
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2-årig uddannelse
- den korteste vej til din fremtid
Bioenergi som speciale
På uddannelsen til produktionsteknolog anvendes den
nyeste viden, ligesom eksterne
ressourcer inddrages i undervisningen.
1. år på uddannelsen foregår i
Skive, og der får du din basisviden inden for produktion, drift,
produktudvikling, virksomhedsledelse, analyseværktøjer,
research, udvikling, projektstyring og projekt-ledelse samt
kommunikation og formidling.

Specialet er udviklet med
udgangspunkt i biobranchens
behov. Bioenergiområdet
står overfor en enorm vækst
og udvikling i Danmark – ikke
mindst ud fra at Danmark i
2050 skal have udfaset alle fossile brændstoffer.
Biobranchen støtter og bistår
både i forhold til inddragelsen
af praksis og teoridannelse,
men også i forhold til at finde
praktikpladser. Praktikken kan
foregå alle steder i Danmark.

På uddannelsens 2. år starter
du på din studieretning, hvor
du arbejder på et projekt i samarbejde med en virksomhed –
den virksomhed som du på dit
sidste semester skal i praktik
hos og skrive afgangsprojekt i
samarbejde med.

Specialet vil være netværksorganiseret. Det betyder, at du
som studerende vil blive inddraget i og få adgang til den
lokale, regionale og nationale
vidensdeling og forskning samt
få nyeste viden gennem virksomhedsbesøg og studieture.

Fordybelsen specifikt i bioenergi starter således på 3.
semester. Her får du mulighed
for at kombinere dit fokus på
bioenergi.

Adgangskrav
En relevant erhvervsuddannelse som fx smed, driftstekniker og elektriker, eller en
gymnasial uddannelse (stx, hf,
htx eller hhx).
Alle ansøgere vurderes individuelt.

Kontakt

Vil du vide mere om dine muligheder for at begynde på uddannelsen til
produktionsteknolog med speciale i bioenergi, så kontakt Sussi Hørup på
suh@eadania.dk eller telefon 2991 3168.
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Få job inden for:
· Driftledelse
· Projektstyring
· Energioptimering
· Logistik
· Sikkerhed & Kvalitet
Erhvervsakademi Dania
udbyder uddannelsen i
Skive, i campusmiljøet
på Arvikavej. Hos os
finder du et miljø, der
er præget af nærhed,
engagement og faglige
udfordringer.

