Fagarbeideren i den
digitaliserte
næringsmiddelindustrien
Nettbasert videreutdanning

Framtidens arbeidsliv trenger
framtidens fagkompetanse

Ny videreutdanning
Er du fagarbeider i næringsmiddelindustrien og
ønsker å heve din digitale kompetanse?
Dette studiet vil gi deg oppdatert kompetanse
industrien etterpør. Samtidig vil du bidra til å sikre økt
konkurransekraft og bærekraftig produksjon i
bedriften du jobber for. Matindustrien er inne i et
teknologiskifte og ny teknologi blir stadig mer
tilgjengelig. Dette studiet gjør deg til en attraktiv
fagarbeider som vil bidra til nytenkning og innovasjon
i produksjonen.

Nettbasert utdanning
Vi ser at det er vanskelig å kombinere en full jobb
med familie og studier. Med en nettbasert utdanning
kan du legge opp studiedager etter turnus/jobb.
Studiet er lagt opp med 6 samlinger á 2 dager (2
samlinger pr. semester). Ellers foregår undervisning
og veiledning på nett.

Opptakskrav
Du må ha enten fagbrev/svennebrev eller minimium 5
års relevant yrkespraksis.

Få et digitalt kompetanseløft

Digital kommunikasjon

EMNE A
10 stp

Web basert samarbeidsplattform
Formell og ikke formell kommunikasjon
Samhandling på digitale verktøy
Kjennetegn til fagspråk, formelt og uformelt språk
Språket som verktøy for god kommunikasjon, muntlig og skriftlig
Introduksjon og veiledning av andre
GDPR og personvern
Datasikkerhet

Høyere yrkesfaglig utdanning

Innsamling og tolkning av digitale data

EMNE B
10 stp

Digitalisering og teknologisk

Datainnsamling og tolkning av

utvikling

data

Historisk utvikling

Datahåndteringsverktøy

Datasikkerhet

Statistisk prosesskontroll

Forståelse for begreper

MES systemer

Industri 4.0 og teknologisk

Trending og trendteknikk

utvikling

Presentasjon av data

Muligheter og utfordringer ved ny
teknologi
Forståelse for sentrale begreper
Datasikkerhet

Utvikling og endring i prosess og produksjon
Forbedringsarbeid

EMNE C
10 stp

Historisk perspektiv
Prinsipper
Ulike roller i forbedringsarbeid
Relevante verktøy
Kontinuerlig forbedring
Økonomi-svinn
Bærekraft
Basiselementer: SDB, 5S,
tavlemøter/ tavlestruktur og
jobbobservasjoner
Analyseverktøy: A3

Prosess-, produksjons- og
driftsflyt
Prosesskartlegging
Flytintroduksjon
Verdistrømanalyse
Kunde/ leverandør
Avvik og avvikshåndtering

Endringsforståelse
Prinsipper for endringsprosesser
Møteledelse / møteregler
Hva er endringsmotstand?
Motivasjon
Planlegging
Involvering av ansatte
Forbedringskultur
Endringstrapp
Kontinuerlig forbedring

Innovasjonsstrategier

FRIST

31.AUG

Videreutdanningen har 6 samlinger over 1,5 år.
Hver samling går over 2 dager.
Undervisning og veiledning foregår over nett.
Les mer om studiet på nettsiden:
https://fagskolen-ostfold.no/studier/kjemi/fagarbeideren-i-dendigitaliserte-naeringsmiddelindustrien

Søknadsfrist
Søk opptak på våre nettsider.
NB! Vi fyller opp studieplassene fortløpende frem til
oppstart september 2020.

www.fagskolen-ostfold.no/slik-soker-du

SØK NÅ!

Dette studiet er utviklet i samarbeid mellom NHO Mat og drikke, Sjømat Norge, Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)
og Fagskolen i Østfold.

