
 

 

Kickstart your career 
in a global company 

Noget for dig – se mere på: 
novonordisk.dk/careers/Elev/uddan
nelsesoversigt/datateknikerlaerling.
html 

Bliv datateknikerlærling: kickstart 
din karriere hos Novo Nordisk 
Vi har fingeren på pulsen, og vi er i konstant udvikling. Vil du stå med os? Bliv datateknikerlærling 
med speciale i infrastruktur.

Som lærling i Novo Nordisk er du en del af en 
global og innovativ virksomhed, hvor du 
bliver udfordret fagligt og personligt. Du får 
en grundig faglig uddannelse, der giver dig et 
godt afsæt til din fremtidige karriere. 

Hvad laver en datateknikerlærling? 
Som datateknikerlærling hos Novo Nordisk 
kommer du primært til at beskæftige dig med 
servicering af vores netværk og systemer. 
Dette betyder, at det bliver din fornemmeste 
opgave at sørge for opsætning, konfiguration 
samt fejlfinding på vores computere, 
systemer og netværk, så̊ alle disse fungerer 
upåklageligt. Desuden vil du også̊ tage del i 
ombygninger og udvidelser af vores 
installationer på vores netværk og servere.  
 
Uddannelsens opbygningen: 
• Som datateknikerlærling kommer du rundt i 

flere forskellige afdelinger, så du får indsigt i 
deres systemer samt arbejdsgang 

• Uddannelsesforløbet varierer mellem praktik 
i Novo Nordisk og skoleophold på din 
tekniske skole  

• Praktikken i Novo Nordisk varer 4-5 år 
afhængig af, om du tager uddannelsen som 
EUD eller EUX 

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

udfordringer 
• Du bliver en del af et team, der har fokus på 

din faglige og personlige udvikling 
• Vi tilbyder dig en grundig uddannelse med 

høj faglighed 

• Indblik i arbejdsgangen i en global 
virksomhed 

• Du får gode sparringspartnere i form af 
vores mange lærlinge og elever, som du 
møder under uddannelsesforløbet 

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

• Mulighed for at arbejde selvstændigt og i 
teams 

Det forventer vi: 
• At du har gennemført grundforløb 2 i Data 

og Kommunikation som EUD eller EUX, før 
du starter som lærling hos os 

• At du er god inden for dansk, engelsk og 
matematik 

• At du er initiativrig, ansvarsfuld og kan 
arbejde selvstændigt 

• At du er indstillet på en hverdag med 
forandring og udvikling, men også 
rutineopgaver 

• At du selv er i stand til at strukturere og 
planlægge din arbejdsdag 

      
 

 


