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Bliv procesoperatør med pharmaspeciale og fødevareingrediens: 
kombinér din passion 

Vi har fingeren på pulsen, og vi er i konstant udvikling. Bliv procesoperatørelev. 

Novo Nordisk har i samarbejde med Industriens Uddannelser, erhvervsskolerne og medicinalindustrien udviklet en ny og 
tidssvarende pharmauddannelse. Som procesoperatør med pharmaspeciale kan du kombinere din passion! Medicinalindustrien er en 
spændende branche, som kræver en høj grad af professionalisme, disciplin og ansvarlighed – og så er den fortsat i rivende udvikling. 
Du kommer til at arbejde med topmoderne produktion og sikre medicin i verdensklasse. Er du et proaktivt og videbegærligt talent, 
der brænder for at bruge sin faglighed til at løse fremtidens udfordringer? Så læs med!

Hvad du skal lave? 
Pharmauddannelsen er til dig, som gerne vil 
arbejde med produktion i 
medicinalindustrien. En operatør med en 
pharmauddannelse har ansvaret for, at der 
produceres i forhold til skrappe 
myndighedskrav, som gælder for produktion 
af lægemidler - til aftalt tid - i den rigtige 
kvalitet og uden ressourcespild. 

En vigtig del af arbejdet er at holde anlæg og 
maskiner i gang, at overvåge produktionen, 
at forebygge og løse tekniske problemer samt 
løbende kontrollere kvaliteten og sikre, at der 
leves op til de pågældende krav. Du lærer at 
finde og rette fejl på produktionsanlæg og 
hjælper med at forbedre produktionen. 

Produktionsanlæggene kører som regel hele 
døgnet, og du skal derfor som procesoperatør 
være indstillet på skifteholdsarbejde. 

Uddannelsen er en specialeretning inden for 
procesoperatøruddannelsen og består af fag 
som: 
• Styring af produktionsanlæg og 

produktions-maskiner både i basis- og 
færdigvare produktion, her også 
vedligehold, fejlfinding og dokumentation 

• Sikkerhed, miljø og arbejdsmiljø 
• GMP, kvalitetsstyring, skriftlig 

dokumentation, laboratoriekendskab, 
kvalificering/validering, 
produktionshygiejne samt arbejde med 
sterile produktionsprocesser i 
pharmaindustrien. 

• Pharma branche- og produktkendskab. 
• Kemi, mikrobiologi, matematik, procesfysik 

og engelsk 

• IT-styresystemer og brugerprogrammer 
• LEAN – effektiviseringsmetoder og 

redskaber 
• Forretningsforståelse, samarbejdstræning og 

personlig udvikling 

Fakta om forløbet 
Uddannelsen starter med et grundforløb på 
½-1 år. Derefter er der et hovedforløb med en 
kombination af et spændende praktikforløb i 
en pharmavirksomhed og skoleophold. 
Hovedforløbet varer omkring 3½-4 år. 
Procesoperatøren med pharmaspeciale har 10 
skoleuger mere end procesoperatøren, hvor 
der fokuseres på produktionshygiejniske 
kompetencer, som er vigtige i 
medicinalindustrien. Er du ovenikøbet 
eventyrlysten, har du mulighed for at arbejde 
og tilbringe en af praktikperioderne på et af 
vores udenlandske sites i f.eks. USA. 

Det forventer vi: 
• At du har afsluttet eller er i gang med 

grundforløb 2 inden for teknologi, byggeri 
og transport (procesoperatøruddannelsen) 
fra enten EUX eller EUD inden, at du starter 
hos os 

• At du har interesse for et produktionsforløb 
i forbindelse med fremstilling af medicin 

• At du er kvalitetsbevidst og 
detaljeorienteret 

• At du er initiativrig og selvstændig 
• At du er ansvarlig og har lysten til 

teamwork 
• At du også er indstillet på rutineopgaver. Noget for dig – se mere på: 

novonordisk.com/procesoperatorpharma 


