
BYG BRO TIL FREMTIDEN 
MED EN PRAKTIKANT
LABORANT



Et praktiksamarbejde er en oplagt mulighed for at få løst  
konkrete opgaver og samtidig møde en laborantstuderende 
med opdateret viden, der kan tilføre nye vinkler på det  
kemiteknologiske og mikrobiologiske/bioteknologiske  
analysearbejde i virksomheden.

Med et praktiksamarbejde kan I få:

• flere kræfter til at løse analyseopgaver i laboratoriet

• mulighed for at prøve en eventuel fremtidig medarbejder  
af i praksis

• mulighed for at give en studerende værdifuld praktisk 
laboratorieerfaring

De fleste studerende skriver deres afsluttende eksamensprojekt 
for virksomheden i forlængelse af praktikforløbet. Eksamens-
projektet er for virksomheden en god mulighed for fx  
at få belyst et særligt område, få gennemført en  
specifik analyse eller få ekstra ressourcer til en  
aktuel udviklingsopgave.

Læs mere på

eaaa.dk

NYE IDÉER
NYE VINKLER
NY VIDEN



Læs mere på

eaaa.dk

HVILKE OPGAVER  
KAN PRAKTIKANTEN LØSE?
Her kan du se eksempler på praktikopgaver og afsluttende  
eksamensprojekter: 

• Anvendelse af monoklonale antistoffer til påvisning af  
salmonellabakterier

• Bestemmelse af nitrat i ferskvand og havvand

• Optimering og validering af fedtbestemmelse i levnedsmidler  
på ANKOM-apparatur

• Sammenligning af forskellige dampdestillationsmetoder til  
bestemmelse af total kvælstof i gødning

• HPLC-bestemmelse af zink-porphyrin

• PCR-baserede molekylære anker-markører til komparativ  
kortlægning i bælgplanter

• Fremmede kim i drænsystem

• Indkøre/validere ny metode kontra ældre eksisterende metode

•  Afprøve nyt udstyr og nye teknikker på laboratoriet

• Indgå i daglige opgaver i øvrigt



OM UDDANNELSEN
Laborantuddannelsen er en 2½-årig videregående uddannelse, der  
kvalificerer den studerende til at arbejde i både private virksomheder 
inden for kvalitetskontrol og udvikling, men også i offentlige institutioner 
med forskning og undervisning – eller med opgaver inden for kvalitets- 
styring og kontrol af offentlige laboratorier. De private virksomheder 
spænder vidt fra fødevareområdet til medicinalvirksomheder og virksom-
heder, hvor bioteknologiske metoder og teknikker er dominerende.

Adgangskravet er en gymnasial baggrund (stx, htx, hhx og hf) eller en  
relevant erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsen på eaaa.dk/laborant

SE HISTORIER OM  
PRAKTIKSAMARBEJDE
På vores hjemmeside kan du se korte videoer, hvor virksomheder og  
studerende fra forskellige uddannelser fortæller om deres oplevelser  
med praktiksamarbejde.

Se mere på eaaa.dk/praktik 



ØKONOMI
Den studerende modtager løn efter overenskomst mellem den 
faglige organisation og staten eller Dansk Industri.

INTERESSERET?
Få mere at vide om muligheder og vilkår for praktiksamarbejde 
på eaaa.dk/praktik.
 
Du er også velkommen til at kontakte praktikkoordinatorer
Rudi Brent på tlf. 7228 6455 eller på mail hrb@eaaa.dk og Ulla 
Andrup Jensen på tlf. 7228 6463 eller på mail uaj@eaaa.dk.

HVORNÅR OG HVOR LANG TID?
Praktikperioden begynder i februar eller august og varer et år. 



Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Tlf. 7228 6000
eaaa.dk


