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Bliv laborantpraktikant: en verden af 
muligheder 
Vi har fingeren på pulsen, og vi er i konstant udvikling. Vil du stå med os? Bliv laborantpraktikant hos 
Novo Nordisk. 

Som laborantpraktikant i Novo Nordisk er du en del af en global og succesfuld virksomhed, hvor du bliver udfordret fagligt og 
personligt. Sammen med et engageret team er du med til at skabe gode resultater, der forandrer liv.

Laborantuddannelsen med praktik i Novo 
Nordisk: 
• For at blive laborantpraktikant skal du have 

gennemført eller være i gang med den 
teoretiske uddannelse på 1½ år fra 
laborantskolen 

• Efter den teoretiske uddannelse følger 1 års 
praktikforløb hos Novo Nordisk 

• Som laborant – og laborantpraktikant – har 
man indflydelse. Alt kræver grundig analyse 
i netop et laboratorium, hvilket du blandt 
andre har ansvaret for at gennemføre  

• Du færdiggør din praktikperiode med et 
afsluttende eksamensprojekt 

• Du får en hverdag, der byder på 
udfordringer og mulighed for at afprøve din 
teoretiske viden i praksis 

Det får du hos os: 
• 1 års praktikforløb, der giver dig et godt 

afsæt til din fremtidige karriere 
• Som laborantpraktikant stifter du 

bekendtskab med f.eks. almindeligt 
laboratorie- og driftsarbejde, avanceret 
protein- eller molekylærbiologi og 
moderne bioteknikker som f.eks. 
gensplejsning.  

• Oplæring i den nyeste teknologi med 
moderne udstyr 

• Et netværk af mere end 350 andre elever 
samt kollegaer fra ind- og udland 

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

Det forventer vi: 
• At du på ansættelsestidspunktet har 

gennemført eller er i gang med den 
teoretiske del af laborantuddannelsen 

• At du er fagligt stolt og brænder for at 
skabe gode resultater og udvikling 

• At du er nysgerrig og har lysten til at prøve 
kræfter med praktisk laboratoriearbejde 

• At du har gå-på-mod og kan arbejde 
systematisk og struktureret 

• At du har erfaring fra f.eks. fritidsjob eller 
udlandsophold 

• At du også er indstillet på rutineopgaver 

 

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


