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Automationsnavigatør
Højere kvalitet, større produktivitet og mindre stress er nogle af de resultater, vi kan hjælpe jer med at skaffe med
automation og robotter.
Uddannelsen som automationsnavigatør giver dig mulighed for at dykke ned i teknikken bag håndterings- og
procesrobotter, og du bliver udrustet med viden om automationsværktøjer og hvordan du bruger dem til markant at højne
jeres konkurrenceevne.

Intensiv praktisk træning er nøglen til succes
Uddannelsen er optimeret og målrettet til at uddanne nøglemedarbejdere, som fra begyndelsen kan skabe værdi for
deres virksomheder.
Det er ikke et programmeringskursus, men giver kompetencer til at forstå samspillet mellem de menneskelige og tekniske
faktorer i produktionsudstyret/-processerne.
Uddannelsen er en blanding mellem praktiske øvelser, teori og hjemmeopgaver, hvor målet er at komme så tæt på
kursisternes hverdag som muligt, og herved gøre deltageren i stand til at navigere i dette organisatoriske midterfelt i
virksomheden.
Automationsnavigatør-uddannelsen er opdelt i tre moduler af to dages varighed:
Håndteringsrobotter
Procesrobotter
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Organiseringsfaktorer mellem medarbejder og teknisk udstyr + afsluttende prøve

Indhold
Metoder, principper og fundament for automation i egen virksomhed
Viden om automation og robotteknologiens anvendelsesområder
Viden til at vælge de rette automationsværktøjer - og at bruge dem med succes
Praktiske øvelser og cases, der dokumenterer effekten
Hjemmeopgaver, hvor det lærte afprøves på et aktuelt robotanlæg

Jeg er spændt på de nye inputs, vi bliver givet hver gang, vi skal afsted på et nyt modul.
Der er en god dialog mellem deltagere og undervisere, og jeg er meget tilfreds med, at
der tages udgangspunkt i egne cases. Uddannelsen giver helt sikkert mod på mere,
siger konstruktør Morten Hvass.
Undervisere
Bo Genefke, seniorspecialist med mange års erfaring som underviser og konsulent med stor erfaring i
udvikling og implementering af automationsløsninger i danske og udenlandske virksomheder.

Karsten Ahrentsen, seniorkonsulent og cand. scient. i datateknologi med mange års erfaring som
konsulent med udvikling og implementering af automationsprojekter i danske og udenlandske
virksomheder.

Deltagerprofil
Kurset er for superbrugere på automatiske produktionsanlæg, v edligeholdsmedarbejdere på produktionsanlæg,
undervisere i automationsteknologi og til dig, der ønsker et større overblik.
Herudover kan beslutningstagere bruge uddannelsen som springbræt til vores overbygning, der går et spadestik dybere
og bl.a. træner i at gennemskue og undgå faldgruber ved tilbuds- og udbudsmateriale ifm. investering i robot- og
automationsløsninger.

Ønsker du at bygge videre på automationsnavigatør-uddannelsen? Så tag et kig på vores
automationsprojektleder-uddannelse.
Har du faglige spørgsmål så kontakt
Bo Genefke
+45 72203981
kbg@teknologisk.dk
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