Få en laborant i praktik
– det kan gøre en forskel

Mangler I hænder i laboratoriet, måske kortvarigt?
Laborantuddannelsen er en 2½-årig uddannelse, der afsluttes med et
praktikforløb af 1 års varighed. En laborantstuderende kommer ud med stærke
laboratorietekniske færdigheder inden for både kemi- og bioteknologi.
En laborantpraktikant kan være ekstra hænder i laboratoriet i en kortere periode.
Det kunne fx være under et barselsvikariat. Praktikperioden er 12 måneder og
passer derfor ofte med en barselsperiode.
Praktikperioden kan også være en god måde at se en ny medarbejder an på.
For mange virksomheder er det en god forretning, da de ofte ansætter deres
praktikanter efterfølgende, og dermed sparer oplæringen af en ny medarbejder.
Praktikanten indgår på lige fod med fastansatte laboranter og kan bidrage
til at løse de almindelige laboratorieopgaver med teorien frisk i erindringen.
Praktikanten kan give en stor værdi for virksomheden, da de deltager i den daglige
produktion.
Praktikanten kan varetage mange forskellige opgaver og ikke kun analytiske
opgaver.

Hvad kræver det af virksomheden

De fleste virksomheder bliver overrasket over, hvor hurtigt praktikanten kan indgå i den
almindelige drift, og flere udtaler, at det ikke kræver mere oplæring af en praktikant end af en
udlært laborant.
I skal som virksomhed stille en vejleder til rådighed, som praktikanten kan tage fat i ved
tvivlsspørgsmål.
Ved praktikkens start udarbejdes en overordnet plan med arbejdsopgaver for de kommende 12
måneder. Skolens praktikkoordinator hjælper gerne med input til planen.
Praktikken afsluttes med et projekt. Praktikantens vejleder hjælper med at definere, hvad der kan
være et relevant projekt.

Praktisk

▪ Praktikken er lønnet og lønnen ligger typisk på 17.000-19.000 kr. pr. måned.
▪ Praktikperioden starter som regel 1. september eller 1. februar
(det kan justeres afhængig af jeres behov)
▪ Praktikanten arbejder 37 timer om ugen og følger jeres ferieregler.

Book os gerne til et uforpligtende møde og hør nærmere – ring på 36 15 47 36 eller skriv til os på
laborant-miljo@cphbusiness.dk.

Det siger virksomhederne
”Efter vores første praktikant kan vi kun
anbefale det, det er næsten som at få en
uddannet, det har været en kæmpe hjælp”
Meggitt

cphbusiness.dk/laborant

”Med en laborantpraktikant får
man en utrolig arbejdskraft for
pengene”
ALS

