ANNONCE

Job-boom til
miljøteknologer
»Uddannelsen
hitter, fordi den er
praktisk orienteret.«

– Troels Eriksen, 27 år, 3. semester på miljøteknologuddannelsen, Cphbusiness i Hillerød
»Jeg er uddannet i detailbranchen og har snuset til design, men
jeg savnede en uddannelse med fremtidsperspektiv. Miljøteknologuddannelsen hitter, fordi jeg kan vælge så mange forskellige veje
for min karriere. Den er praktisk orienteret, så jeg får lov til selv
at røre, undersøge og bruge kreativiteten. Sidst, men ikke mindst
behøver jeg ikke at være nervøs for at stå uden job.«
Arbejder med rigtige miljøproblemer
»Uddannelsens vekslen mellem teori og praksis passer mig perfekt, for det er den måde, jeg lærer bedst på. For meget teori med
PowerPoints i en uendelighed bliver for tungt, hvis ikke vi jævnligt
selv får ﬁngrene i sagerne. Sidst blev vi sendt til Hornbæk for at
spore kilden til forurening med kolibakterier i badevandet.«
På vej i praktik
»Lige nu er jeg ved at ﬁnde ud af, hvor jeg vil i praktik, for med det
valg sætter jeg retningen fremover. Umiddelbart hælder jeg mest
til at arbejde med optimering af virksomheders miljøproﬁl. Jeg kan
lide idéen om at være det kommunikative bindeled mellem ledelse
og personale og om eksempelvis at skulle tænke opﬁndsomt, så
min virksomhed når sit mål for genanvendelse af ressourcer, såsom
metaller.«

Miljøteknolog-udannelsen er et mønstereksempel på det nyttige ved, at erhvervsliv og
uddannelsesinstitutioner samarbejder om at
skabe uddannelser med stor efterspørgsel

D

et er tilsyneladende ikke
kun miljøet, der har brug
for landets udklækkede
miljøteknologer. På landsplan ser
det ud til, at store og mellemstore
virksomheder, statslige og kommunale arbejdspladser ser nødvendigheden af at ansætte over
1.000 medarbejdere med titlen
miljøteknolog.
Derfor oprettede Cphbusiness
sidste sommer den dels teoretiske
og dels praktiske miljøteknologuddannelse, så det ikke længere
kun er Erhvervsakademi Aarhus,
der imødekommer arbejdsmarkedets sult efter den type arbejdskraft.
Udmeldingen om de over
1.000 mulige job til fremtidens
miljøteknologer er baseret på erhvervsakamediernes interview med
virksomheder, en gennemgang af
stillingsopslag og en overordnet behovsanalyse. Alt i alt lader miljøteknolog-uddannelsen til at være et
mønstereksempel på det frugtbare
i samarbejdet mellem erhvervsliv
og uddannelsesinstitutioner.
»Som med alle vores andre
studier er denne uddannelse noget, de studerende rent faktisk kan

bruge til noget, for de vil kunne bidrage til deres kommende arbejdspladser fra dag et. Miljøområdet
bliver mere og mere omsiggribende i de kommende år. Især
miljølovgivning vokser i kompleksitet, og det kræver i højere grad
uddannede medarbejdere,« siger
områdechef Annette Thromsholdt
fra Cphbusiness.
Miljøteknologer kommer ud
med en stor praktisk viden på miljøområdet, hvor andre uddannelser,
der vedrører miljø, primært er teoretiske. Netop derfor er miljøteknologerne efterspurgte.
»De bliver i stand til at kombinere deres praktiske erfaring med
teoretisk viden. Eksempelvis skal
de både kunne tage prøver af udledning til vand og luft, tænke innovativt for at mindske brugen af
farlige kemikalier og skrive rapporter om, hvad deres arbejdsplads gør for at leve op til dens
miljømæssige ansvar,« siger områdechefen.
Ifølge Annette Thromsholdt
kan miljøteknologerne fungere
som kernemedarbejdere i store og
mellemstore ﬁrmaer og som konsulenter for små virksomheder.

Miljøteknolog

- hvad og hvordan?
• Adgangskrav:
Studentereksamen (stx),
Højere forberedelseseksamen
(hf), Højere handelseksamen
(hhx), Højere teknisk eksamen (htx) eller en relevant
erhvervsuddannelse med
suppleringsfag
• Optag og studiestart:
50 procent optages via kvote
2, hvilket giver en større
aldersspredning end på andre studier. Start februar eller
september
• Varighed af uddannelse:
2 år, med mulighed for
videreuddannelse til en
bachelorgrad, f.eks. inden for
iværksætteri
• Det kan du arbejde med:
Miljøplaner i kommuner
Bæredygtighed i virksomheder
Undersøgelse af forurening
Nye miljøteknologier
Internationale projekter
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