
 

 

Kickstart your career 
in a global company 

Start dit drømmejob som 
værktøjsmagerlærling i Hjørring 
Er du klar til en travl og spændende hverdag, hvor ikke to dage er ens? 
Som lærling 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 værktøjsmagerlærling? 
En værktøjsmager i Novo Nordisk bygger de 
hjul, vi andre skal holde i gang. Du kommer til 
at arbejde med alt fra dreje- og fræseopga- 
ver, håndslibning, programmering og 
betjening af CNC-styrede maskiner, tråd- og 
sænkgnistbearbejdning, elektrodefremstilling 
osv. 
 
Uddannelsens opbygning: 
• 3 ½ - 4 års lærlingeforløb med skiftevis 

skole- og praktikperioder 
• Du kommer rundt til flere afdelinger, så̊ du 

får lært deres produktion og arbejdsgange 
at kende 

• Du vil også̊ få en grundig gennemgang af 
programmering og betjening af eksempel- 
vis CNC-styrede maskiner 

• Du skal selvstændigt fremstille et 
kæbeformsværktøj i sprøjte-støbeform 

 
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 

• En mulighed for at blive afklaret med, 
hvilken retning du vil udvikle dig i  

• Et netværk af omkring 400 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 grundforløb 2 som 

værktøjsmager fra enten EUX eller EUD, 
inden du starter hos os 

•  Du er god til dansk, matematik og engelsk 
• Du er initiativrig og handlekraftig 
• Du er detaljeorienteret og kvalitetsbevidst  
• Du er selvstændig, ansvarlig og har lysten 

til teamwork  
• Du også̊ er indstillet på rutineopgaver 

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


