
 

 

Kickstart your career 
in a global company 

Bliv automatikteknikerlærling: 
teknikkens ‘multikunstner’ 
Vi har fingeren på pulsen, og vi er i konstant udvikling. Bliv automatikteknikerlærling hos Novo Nordisk.

Hvad laver en automatikteknikerlærling? 
En automatiktekniker er automatik- og 
procesområdets ’multikunster’. Du kommer til at 
programmere moderne avancerede Pak-, Fyld, 
og Procesanlæg, og det er desuden dig, der står 
for vedligeholdelsen og reparationen af samme. 
Du kommer altså til at arbejde med forskellige 
spændende opgaver inden for smede-, 
industritekniker- og elektrikerfaget. De daglige 
opgaver består i at tilse maskinanlæggene og 
optimere dem, så kunderne kan få deres medicin 
til tiden og i rette kvalitet. 

Uddannelsens opbygning: 
• Du kommer til at opleve en stor faglig og 

personlig udvikling i løbet af de 3 ½-4 år som 
lærling i Novo Nordisk, hvor du skifter mellem 
praktik i virksomheden og skoleophold på EUC 
Syd 

• Du kommer rundt til forskellige afdelinger, 
hvor du lærer hvordan arbejdsgange og 
produktionen fungerer, f.eks. i form af 
opstilling, programmering og indkøring af 
anlæg, hvilket også giver en velfunderet 
afklaring omkring din udvikling og 
forventninger samt fremtiden 

• Der vil være spændende specifikke 
udviklingsopgaver som f.eks. en 
automatiseringsopgave ved hjælp af en UR-5 
robot 

• Du er med til at stille maskinanlæg som f.eks. 
industrirobotter op. 

• Du får fag som automatik og styringsteknik, 
teknisk databehandling, el-teknik, måleteknik, 
regulering, kalibrering, CNC-maskiner, 
robotter og hydraulik  
 

 

Det får du hos os: 
• En kickstart på en karriere med spændende 

udfordringer 
• Et indblik i at være en del af et engageret 

team, der brænder for at skabe gode 
resultater 

• Mulighed for at blive afklaret med, hvilken 
retning du vil udvikle dig i 

• Du lærer at dokumentere dit skriftlige arbejde, 
så vi til en hver tid kan dokumentere vores 
arbejde over for myndighederne 

• Vedligeholdelse, reparation, justering og 
kontrolmålinger er en del af hverdagen 

• Et netværk med omkring 350 andre elever med 
forskellige uddannelser 

• Elevkurser og arrangementer, hvor personlig 
udvikling og teambuilding er i fokus 

• En relevant uddannelse med mange 
spændende karrieremuligheder, der åbner 
mange døre i forskellige brancher, hvor kun du 
sætter grænserne. 

Det forventer vi: 
• At du har afsluttet grundforløb 2 som 

automatiktekniker som enten EUX eller EUD fra 
en teknisk skole inden du starter hos os 

• At du har gode evner inden for dansk, 
matematik og engelsk 

• At du er initiativrig, handlekraftig og villig til at 
tage ansvar 

• At du er dynamisk og har lysten til teamwork 
• At du er indstillet på en hverdag med 

forandring og udvikling, men også 
rutineopgaver 

• At du kan lide et detaljeorienteret og et 
kvalitetsbevidst arbejde 

• At du er fagligt stolt, hvilket afspejler sig i 
din arbejdsindsats 

Noget for dig – se mere på: 
novonordisk.com/automatik 


