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Mercantec er Viborg Kommunes største uddannelsesinstitution med omkring 500 medarbejdere og ca. 16.000 studerende om året, 

der gennemfører et kortere kursus eller en længere uddannelse på adresser i Viborg, Bjerringbro, Skive og Ulfborg. 

 

Mercantecs vision er at fastholde og udbygge udbuddet af tekniske og merkantile uddannelser i et attraktivt uddannelsesmiljø. Og at 

være det foretrukne lokale uddannelsessted for unge og voksne inden for erhvervsuddannelser, erhvervsgymnasier samt kurser og 

efteruddannelser. 

Praktikplads og jobgaranti til industriteknikere fra næste sommer 

Industrien i hele Danmark skriger på nye industriteknikere. Årligt går cirka 800 på 

pension, mens kun 250-300 nye bliver uddannet. Den udvikling skal et nyt 

supportteam af virksomheder i Viborgområdet være med til at ændre. 

Industriteknikeruddannelsen i Viborg ved Mercantec kan fra sommeren 2016 garantere både 

praktikplads og efterfølgende job til alle unge, der vælger en uddannelse som industritekniker. 

Netop nu er der nemlig ved at blive dannet et såkaldt supportteam af lokale 

industrivirksomheder. Hovedmanden bag er direktør ved Flextek, Henning Dam: 

– Virksomhederne skal tage ansvar for at få tiltrukket unge til industriteknikeruddannelsen, og 

det gør vi med disse supportteams, hvor vi tager til messer og fortæller unge og forældre om 

uddannelsen. Alt for få ved nemlig hvor spændende, det er at arbejde som industritekniker med 

programmering, robotter og højteknologiske maskiner. 

Henning Dam er ærgerlig over, at arbejdsopgaver i øjeblikket rykker ud af landet, fordi der ikke 

er nok uddannede til at betjene industrimaskinerne i Danmark.  

– Den 28. januar holder vi stiftende generalforsamling for industrivirksomheder i området, så vi 

får rigtig god lokal støtte om projektet. Allerede nu er virksomhederne: KM Rustfri, Trier 

Christensen, Maskinfabrikken Silkeborg Spåntagning og Grundfos med, men vi skal være ca. 10 

virksomheder i teamet om Mercantec, siger han. 

Vil tiltrække flere til uddannelsen 

På Mercantec i Viborg uddanner man knap 30 industriteknikere om året. Og Uddannelseschef 

John Hansen forventer, at tiltaget med supportteams vil være med til at sikre tilstrækkelig 

kvalificeret arbejdskraft:  

- Jeg er af den klare overbevisning, at støtten fra virksomheder gennem supportteams kan 

tiltrække flere og stadig dygtigere elever, fordi vi med virksomhedernes involvering dels kan 

brande uddannelsen bedre og samtidig kan sikre eleverne en praktikplads.   

 

Herudover har Mercantec netop igangsat et brancheskiftkursus for ledige i andre brancher, så de 

vælger industriteknikervejen, og endelig er en forkortet industriteknikeruddannelse for 

studenter i støbeskeen. 

 

For yderligere oplysninger:  
John Hansen 
Uddannelseschef, House of Technology & Autoteknisk Center på Mercantec 
Telefon 8950 3410  Mobil 2949 0449 

E-mail joha@mercantec.dk 

 
Fakta om uddannelsen til industritekniker / forslag til billedtekst (vedhæftede fotos er til fri afbenyttelse): 

Uddannelsen til industritekniker tager 5 år – undervejs lærer man bl.a. at dreje og bearbejde jern og metal på cnc-

drejebænke og fræsemaskiner. Opgaverne kan være alt fra bittesmå komponenter i mobiltelefoner til større reservedele 

i fx fly og biler. Man lærer også at fremstille og vedligeholde højteknologiske produktionsanlæg.  

Som industritekniker kan man specialisere sig inden for enten produktion eller maskiner. En industritekniker er typisk 

beskæftiget på maskinfabrikker eller skibsværfter. 
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