
 

 

Kickstart your career 
in a global company 

Bliv elektrikerlærling: kom i stødet 
hos Novo Nordisk 
Vi har fingeren på pulsen, og vi er i konstant udvikling. Vil du stå med os? Bliv elektrikerlærling hos 
Novo Nordisk. 

Er du klar til en spændende og travl hverdag, hvor ingen 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. 

 
Hvad laver en elektrikerlærling? 
Som elektrikerlærling skal du være dygtig til 
at kunne se mønstre og logik. Dine primære 
opgaver vil bestå i lave lysinstallationer til 
motortjek og maskinarbejde. Når du f.eks. 
skal skifte en motor, kan det være alt lige fra 
en lille motor på en halv kilowatt til en på 
størrelse med en bil. Der vil altid være udstyr i 
vores virksomhed, der skal vedligeholdes og 
repareres. 

Uddannelsens opbygning: 
• Elevtiden varer 3½-4 år og skifter mellem 

praktik i virksomheden og skoleophold 
• Du kommer rundt til forskellige afdelinger, 

hvor du vil lære hvordan deres produktion 
og arbejdsgangene fungerer 

• Du skal have flair for matematik, da næsten 
70 % af undervisningen består af 
beregninger og talbehandling  

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

• Få daglige opgaver der består i at tilse, om 
maskinanlæggende fungerer perfekt samt 
optimere maskinerne, så kunderne får 
medicin i rette kvalitet til tiden 

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 

• Muligheden for at arbejde selvstændigt 

• Et netværk med omkring 350 andre elever 
med forskellige uddannelser 

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

• Et team der står klar til at hjælpe dig og 
give dig udfordringer i dit daglige arbejde 

• Din tekniske snilde bliver eftertragtet - en 
uddannelse som elektriker er efterspurgt i 
mange brancher 

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

EUX eller EUD fra en teknisk skole med 
speciale som elektriker, inden du starter hos 
os 

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

• At du er dynamisk og har gå-på-mod 
• At du er detaljeorienteret og 

kvalitetsbevidst 
• At du er selvstændig, ansvarlig og har lysten 

til teamwork 
• At du også er indstillet på rutineopgaver 

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


