Skal vi

bytte
Jeg får en praktikplads
Du får en kvalificeret medarbejder i et år,
nye øjne og frisk viden i laboratoriet og
mulighed for at realisere nye projekter
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Derfor får du denne appel...
Dansk Laborant-Forening har lavet denne folder for at få mulige praktik-virksomheder til at overveje at tage en praktikant.
Det er ikke så svært. Og fordelene er så mange. Både for virksomheden og for den studerende. Virksomheden får en dedikeret medarbejder, som brænder for at komme ud på en rigtig
arbejdsplads for dels at indgå i dagligdagen, dels arbejde med
det projekt, han eller hun skal lave i virksomheden som afsluttende eksamensopgave.
I løbet af praktikopholdet kan den studerende bidrage med
løsning af konkrete problemstillinger og deltage i planlægning
og udførelse af opgaver i det daglige arbejde i laboratoriet.
Inden din praktikant kommer ud i din virksomhed, har praktikanten været gennem tre semestres krævende skoleforløb på i
alt halvandet år, som har gjort ham/hende klar til at møde udfordringerne på arbejdspladsen. Praktikanten er i stand til meget
hurtigt at indgå i hverdagen på virksomheden, og han/hun er i
stand til at tilrettelægge et arbejdsforløb selv uden at gå i panik.

• 
Kvalificeret arbejdskraft, der efter
kort tid kan indgå på lige fod med de
øvrige medarbejdere.

gode grunde

Der er mangel på praktikpladser til laborantstuderende.
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• Frisk inspiration til at se på de nyeste
teknikker og udstyr.
• En medarbejder med erfaring i at søge
information på mange områder.
• En medarbejder med kendskab til kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø, indkøbsprocedure, informationsteknologi og laboratoriemetoder.
• 
Chancen for at få udført projekter,
man ellers ikke har haft tid til.
• Få en kvalificeret medarbejder til en
lille praktikantløn.
• Mulighed for at profilere virksomheden overfor uddannelsen.
• Mulighed for at påvirke uddannelsen.

Små og mellemstore virksomheder har ofte projekter liggende, som en studerende vil kaste sig over med interesse.
Ellers kommer de selv med idéerne. Så der er mulighed at få
en kvalificeret medarbejder for en lille praktikantløn. For en
lille virksomhed kan det desuden være et stort plus ud over
det lønmæssige at kunne se praktikanten an i en periode med
henblik på senere fastansættelse.

• Kontakt til potentielle nye medarbejdere.
• Virksomheden løfter sin del af ansvaret for, at der bliver uddannet nye laboranter.

Erfaringsmæssigt ved vi, at praktikanter øger graden af kreativitet og innovation i virksomheder. De fleste vil kunne drage
nytte af at have en studerende tilknyttet. De kan tilføre nye
idéer, friske input og en ny måde at anskue en given problemstilling på.
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Praktikanterne har lige den
ekstra tid, der er behov for
til at fordybe sig i opgaver,
som vore laboranter kan have
svært ved at finde tid til i en
travl hverdag.
Søren Rosenkær Olsen
Manager, Quality Control,
Co-Ro Food A/S

Det er ikke kun praktikanten,
der lærer noget i sit praktik
forløb. De øvrige laboranter i
laboratoriet får en mulighed for
at forøge deres kompetencer
indenfor oplæring og videns
deling.
Marie Nygaard Andersen
General manager, Chemical Analytical
Department, Haldor Topsøe A/S

”Som stor laborantarbejdsplads
føler CP Kelco sig forpligtet til
at uddanne laboranter. Vi skal
selvfølgelig sikre vores fremti
dige rekruttering. Men praktik
vejledningen er også med til at
holde vores laboranter fagligt
”skarpe” og i stand til at
kommunikere deres
specialviden”.
Henrik Stapelfeldt, Ph.D.
Quality Control Manager,
CP Kelco
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Sådan gør du
Når din virksomhed ønsker at ansætte
en praktikant, er det lettest at kontakte skolens praktikkoordinator og
fortælle, hvem der er kontaktperson i
virksomheden. Den studerende har en
vejleder, som herefter er virksomhedens kontaktperson.
I løbet af de første uger af praktiktiden
skal der laves en uddannelsesplan, som
kort skitserer den studerendes uddannelsesforløb i virksomheden. Vejlederen vil være behjælpelig med udformningen af uddannelsesplanen.
Den studerende skal aflevere en mindre rapport om, hvad vedkommende
har lært i praktikperioden, og hele
praktikforløbet sluttes med et afslutningsprojekt. Det omfatter godt syv arbejdsuger, hvor den studerende skal arbejde selvstændigt med en afgrænset
problemstilling. Projektet kan sagtens
være en del af det daglige arbejde.
Vejlederen hjælper gerne med hensyn
til omfang og fagligt niveau af projektet, der afleveres som en rapport med
tilhørende dokumentation. Rapporten
forsvares ved en mundtlig eksamen,
hvor repræsentanter fra praktikstedet
også er velkomne til at komme og høre
på.
Praktikstedet kan i øvrigt forlange, at
de studerende underskriver en fortrolighedserklæring. De har tavshedspligt,
og den situation er skolerne også vant
til at håndtere.
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Det er

ikke så svært
Det er nemt at have praktikant, og det papirarbejde
der følger med, er til at overskue. Selvfølgelig er det
en fordel, hvis virksomheden i forvejen kender til det
at have en praktikant. De virksomheder, som ikke har
prøvet det, har ofte den opfattelse, at hele virksomheden skal godkendes. Men sådan er det faktisk ikke.
Det fagligt forsvarlige og udarbejdelse af uddannelsesplanen har uddannelsesinstitutionen ansvaret for.
En godkendelse af virksomheden går derfor mere på,
hvad praktikanten kan komme til at arbejde med.
Det kan være et smalt eller et bredt emne, og uddannelsesinstitutionerne vurderer, om arbejdsområdet
opfylder kravene. Så arbejdet på et praktiksted kan
være alt, lige fra at måle på overlevelsen af sædceller
i tyresæd, til kloning på en forskningsinstitution eller
udvikling af enzymer på Novozymes. Skolen skal bare
være sikker på, at uddannelsesplanen for den studerende dækker, hvad den skal. Det gælder både indenfor kvalitetssikring, dokumentation, arbejdsmiljø,
indkøbsprocedure, informationsteknologi og laboratoriemetoder.
Men disse krav opfyldes ofte i forvejen i mindre virksomheder, så man skal ikke lade sig afskrække og tro,
at man som virksomhed absolut skal have det helt store laboratorium for at kunne tage en praktikant. Når
de først er kommet i gang, er de faktisk også meget
selvhjulpne.
Virksomhedens opgave er blandt andet at skabe sammenhæng mellem uddannelsen og den virkelighed,
de studerende kommer ud til efter den afsluttende
eksamen.
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Kontakt et uddannelsessted
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Der er ni steder herhjemme, som uddanner laboranter. En af dem ligger
sikkert nær din virksomhed. Spørg eventuelt efter praktikkoordinatoren eller studievejlederen.
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Professionshøjskolen Metropol
Institut for Teknologi – Laborantuddannelsen
Sigurdsgade 26
2200 København N
Tlf. 72 48 75 00
E-mail: lab@phmetropol.dk
www.phmetropol.dk
CPHbusiness Laboratorie og Miljø
Peder Oxes Allé 2
3400 Hillerød
Tlf. 36 15 45 06
E-mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk
cphbusiness.dk/laborant
Erhvervsakademiet Lillebælt
Laborantuddannelsen
Landbrugsvej 55
5260 Odense S
Tlf. 70 10 58 00
E-mail: eal@eal.dk
www.eal.dk
Erhvervsakademi MidtVest
Laborantuddannelsen
Valdemar Poulsens Vej 4
7500 Holstebro
Tlf. 96 27 57 00
E-mail: eamv@eamv.dk
www.eamv.dk
Erhvervsakademi Aarhus
Laborantuddannelsen
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
Tlf. 72 28 60 00
E-mail: info@eaaa.dk
www.eaaa.dk

Erhvervsakademi Sjælland
Campus Slagelse
Bredahlsgade 1
4200 Slagelse
Tlf. 50 76 26 50
E-mail: Campus-Slagelse@easj.dk
www.easj.dk/campus-slagelse/
Erhvervsakademi Sjælland
Campus Roskilde
Maglegårdsvej 8
4000 Roskilde
Tlf. 50 76 26 30
E-mail: Campus-Roskilde@easj.dk
www.easj.dk/campus-roskilde
Erhvervsakademi SydVest
Laborantuddannelsen
Spangsbjerg Kirkevej 103
6700 Esbjerg
Tlf. 76 13 32 00
E-mail: vest@easv.dk
www.easv.dk/erhvervsakademiuddannelser/laborant
University College Nordjylland
Laborantuddannelsen
Sofiendalsvej 60
9200 Aalborg SV
Tlf. 72 69 80 00
E-mail: ucn@ucn.dk
www.ucn.dk/Forside/Uddannelser/
Laborant.aspx
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Praktikanterne kommer med
nye øjne, spørgsmål vinkles
på en ny måde og praktikan
terne bidrager med at løse
problemstillinger, som har
ventet på ressource.
Søren Rosenkær Olsen
Manager, Quality Control,
Co-Ro Food A/S

Dansk Laborant-Forening/HK
Weidekampsgade 8
Postboks 470
0900 København C
Tlf. 33 30 44 70
E-mail: dlf@hk.dk
www.dl-f.dk
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Hjælp et talent godt på vej,
ta’en studerende i praktik

