
 

 

Kickstart your career 
in a global company 

Start dit drømmejob som 
dyrepasserelev 
Er du klar til en travl og spændende hverdag, hvor ikke to dage er ens? 
Som elev i Novo Nordisk er du en del af en global og innovativ virksomhed, hvor du bliver udfordret fagligt og personligt.  
Sammen med et engageret team er du med til at skabe gode resultater, der forandrer liv. 
  

Hvad laver en dyrepasserelev? 
Vores dyrepasserelever er ansvarlige for 
pasning og pleje af dyrene. Samtidig følger de 
dem i forsøg og sørger for, at dyrene har det 
så̊ godt som muligt i hverdagen. Det gør de 
ved at give dyrene foder og vand samt 
observere dem. Arbejdsopgaverne består 
bl.a. i rensning af materiel og faciliteter, 
doseringer og prøvetagninger, journalføring 
og dokumentation samt administrative 
opgaver. 
 
Uddannelsens opbygning: 
• 3 års elevforløb med skiftevis skole og 

praktikperioder  
• Mulighed for at arbejde med alle vores 

dyrearter: mus, grise, rotter, kaniner, 
marsvin og hunde  

• Du vil blive undervist i f.eks. miljø, biologi, 
naturfag, samfundsfag, fremmedsprog og 
erhvervsøkonomi, og du har fag som dyr, 
teknik, planter, anatomi, økonomi, fysiologi, 
plantebeskyttelse, anvendt økologi  

• Du vil også̊ skulle tage traktorkørekort 
  

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 går op i dyrenes ve og vel  
• En mulighed for at blive afklaret med, 

hvilken retning du vil udvikle dig i  
• Et netværk af omkring 300 andre elever 

samt kollegaer fra ind- og udland  
 

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

Det forventer vi: 
• Du har afsluttet grundforløbet som 

dyrepasser med forsøgsdyr som speciale, 
inden du starter hos os  

• Du er klar på en udfordring, viser omtanke 
og har gå-på mod  

• Du har en naturlig interesse og er glad for 
dyr 

• Du er initiativrig og handlekraftig  
• Du er selvstændig, ansvarlig og har lysten til 

teamwork  
• Du også̊ er indstillet på rutineopgaver 

       

 

Noget for dig – se mere på: 

novonordisk.com/dyrepasserelev 


