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TRÆINDUSTRIOMRÅDET - VIRKSOMHEDSPROFIL 
 
Træindustriområdet uddanner elever til arbejde inden for industrisektoren og udfører hovedsagelig arbejdsopga-
ver på grundlag af ordrer fra eksterne kunder, men fremstiller også dele af TAMU’s møbelkollektion og udbud af 
institutionsinventar. Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Den almindelige arbejdstid ligger inden for tidsrummet 
fra 7.30 til 15.00, men du skal være indstillet på også at arbejde på forskudt tid eller mertid, når produktionen kræ-
ver det. 
 
Opgaverne: 
Træindustriområdet udfører arbejdsopgaver som er typiske for branchen, og som hovedsageligt ligger inden for 
områderne: 
• Maskinel opskæring og bearbejdning 
• Fræse-, bore- og pudseopgaver 
• Samle- og monteringsopgaver 
• Klargøre færdigvarer til forsendelse 
Du har mulighed for at arbejde med CNC-maskiner og overfladebehandling, eventuelt ved at være i praktik på et 
andet TAMU-Center. 
 
Krav i arbejdet: 
Arbejdet udføres hovedsagelig på baggrund af styklister, operationsbeskrivelser, tegninger og kontrolspecifikatio-
ner, eller tilsvarende instruktioner, og under arbejdet stilles der krav om: 
• at du arbejder selvstændigt og systematisk. 
• at du arbejder kontinuerligt og ansvarsfuldt i det samlede produktionsforløb. 
• at du gennemfører opgaverne med den ønskede kvalitet i overensstemmelse med tegninger, beskrivelser og 

instruktioner. 
• at du medvirker positivt til at overholde leveringsfrister. 
• at du holder løbende orden på arbejdspladsen og fremmer et højt sikkerhedsniveau 
 
Personlige krav: 
Det er en forudsætning for ansættelse på området: 
• at du vil indgå forpligtende i et arbejdsfællesskab under faglærerens ledelse 
• at du vil lære det praktiske, arbejdsmæssige 
• at du vil lære det sociale, arbejdspladsmæssige 
• at du vil være stabil i dit fremmøde på holdet 
• at du vil være fleksibel og kvalitetsbevidst i forhold til skiftende arbejdsopgaver 
 
Jobprofil: 
Uddannelsen kvalificerer til industrijob især inden for den videreforarbejdende træindustri, job i større og mindre 
produktionsvirksomheder, som udfører underleverandøropgaver eller færdigvarer, men tildels også i den råtræ-
forarbejdende industri. Stillingerne benævnes ofte maskinpasser, operatør eller træindustriarbejder. 
 


