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Miljøteknologen – en praktiker
For mange små og mellemstore virksomheder er 
det en stor mundfuld at ansætte en akademiker til 
at varetage praktiske og tekniske funktioner i 
virksomheden.  

Miljøteknologen kan arbejde selvstændigt 
med prøvetagning, standarder og data-
håndtering.

Miljøteknologen er uddannet til at støtte virksomheden i at leve op 
til lovkrav og standarder på miljøområdet.

Miljøteknologen arbejder med forskellige aspekter af miljøet og 
prøvetagning inden for vand, jord og luft.

Miljøteknologen kortlægger energiforbrug, udarbejder CO2-regn-
skaber og arbejder med energioptimering.

Miljøteknologen deltager i planlægning, styring og realisering af 
miljøforbedringer - herunder brugen af renere teknologier.

Miljøteknologen bidrager til virksomhedens kemikalie- og affalds-
håndtering samt optimering. 

Miljøteknologen varetager miljøgodkendelser og -redegørelser.

Praktisk og teoretisk funderet 2-årig 
uddannelse med fokus på virksomheds-
kontakt.

Tre måneders SU-berettigende praktik.

Kandidater uddannes fra Cphbusiness 
Laboratorie og Miljø i Hillerød og 
Erhvervsakademi Aarhus.

Miljøteknologen bidrager til virksomhedens 
bæredygtighed
Værdien af bæredygtighed får stadig større 
betydning for den enkelte virksomhed. Det er 
en udvikling, der ikke sker af sig selv, men hvor 
virksomheden må være aktiv.

Miljøteknologen kan blive virksomhedens 
”nøgleperson” ved initiativer, der skal 
fremme og understøtte en bæredygtig 
profil. 

Miljøteknologen sætter miljøarbejdet i system
Flere virksomheder vælger at blive miljøcerti-
ficerede for at vise omverden og kunder, at de 
aktivt arbejder for et bedre miljø og renere 
produkter. 

Miljøteknologen kan implementere og 
vedligeholde miljøcertificeringer.

Miljøteknologen holder styr på virksomhedens 
kemi og affald
Virksomheder skal dokumentere, at de har styr 
på kemikalierne. Det gælder både kemikalier i 
produktionen og de kemikalier, der indgår i 
virksomhedens produkter til videresalg. 

Miljøteknologen kan udarbejde sikkerheds-
datablade, arbejdspladsbrugsanvisninger, 
klassificering og mærkning samt sikre en 
forsvarlig kemikaliestyring.

Affald skal håndteres og bortskaffes korrekt, og 
ressourcerne i affaldet skal udnyttes.

Miljøteknologen har styr på regler vedr. 
affald, fx klassificering af affald, affalds-
planer og administration af affalds-
fraktioner.  
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Miljøteknologuddannelsen er en 2-årig, videregående uddannelse, som bliver udbudt på Cphbusiness 
Laboratorie og Miljø i Hillerød og på Center for laboratorie- og miljøteknologi på Erhvervsakademi Aarhus. 

Uddannelsen opstod på baggrund af et behov i erhvervslivet, der efterspurgte kvalificerede medarbejdere 
med såvel en praktisk tilgang til miljøarbejdet som administrative kompetencer.

Uddannelsen afsluttes med fem måneders SU-berettiget praktik og projektarbejde. I praktikperioden kan 
praktikanten være en ekstra hånd i din virksomheds miljøarbejde, fx ved at varetage nedprioriterede 
områder eller optimere og spare ressourcer. 
I projektperioden kan din virksomhed få belyst et særligt område, få gennemført en miljømæssig analyse 
eller tilført ekstra ressourcer til en aktuel udviklingsopgave.

Har I plads til en miljøorienteret tekniker i praktik? Kontakt de to udbudssteder for nærmere information.

Center for laboratorie- og miljøteknologi er en del 
af Erhvervsakademi Aarhus (EAAA). På Center for 
laboratorie- og miljøteknologi uddannes miljø-
teknologer, laboranter og professionsbachelorer i 
laboratorie-, fødevare- og procesteknologi.

Læs mere om miljøteknologuddannelsen på 
www.eaaa.dk/miljøteknolog

Kontakt Erhvervsakademi Aarhus 
tlf.: 72 28 60 00  
mail: info@eaaa.dk

Cphbusiness Laboratorie og Miljø er en del af 
Danmarks største erhvervsakademi Cphbusiness. 
På Cphbusines Laboratorie og Miljø uddannes 
miljøteknologer og laboranter. 

Læs mere om miljøteknologuddannelsen på 
www.cphbusiness.dk/miljøteknolog

Kontakt Cphbusiness Laboratorie og Miljø 
tlf.: 36 15 45 06 
mail: laborant-miljo@cphbusiness.dk

Erhvervsakademi Aarhus Cphbusiness
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