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Automatikteknikerelev søges 

Berry Superfos Randers tilbyder en automatikteknikerlæreplads, hvor du som EUD eller EUX-lærling står med 
alle de bedste muligheder efter endt læretid.  

Med en EUX-uddannelse opnår du både en studentereksamen og et svendebrev. 

En uddannelse hos Berry Superfos Randers giver dig optimale forudsætninger for at gennemføre uddannelsen 
med mulighed for at læse videre til bl.a. IT-teknolog, automationsteknolog, driftsteknolog, energiteknolog eller 
installatør. Du får nogle unikke muligheder som sparring med særdeles kompetente kolleger, arbejde med den 
nyeste teknologi og en varierende og udfordrende hverdag.  

Hvis du ikke vælger at læse videre, er der mulighed for job på Berry Superfos. 

Hvad drejer uddannelsen sig om? 

Automatikteknikeruddannelsen har en varighed af 4 år og 6 mdr. Uddannelsen er for dig, der godt kan lide at 
arbejde med maskiner. Det er essentielt, at du har en interesse for teknik, da du kommer til at beskæftige dig 
med mange forskellige tekniske processer. Du kommer til at arbejde med næsten alt til maskiner og til 
produktion. På uddannelsen vil du lære at finde fejl, reparere og installere maskiner og robotter, ofte i tæt 
samarbejde med hele serviceteamet. Berry Superfos Randers vil forsøge at lave et mentorforløb. 

Hvad skal der til for at søge? 

Som automatiktekniker er det centralt, at du: 

• Har lyst til at arbejde med teknik, mekanik og elektronik 
• Er god til it, matematik og engelsk 
• Har logisk sans 
• Har fokus på kvalitet og detaljer 

Vores forventninger til dig er, at du har folkeskolens 9./10. klasses afgangsprøve, erhvervsuddannelsernes 
grundforløb, evt. suppleret med studentereksamen eller HTX, og at du har en naturlig vilje og lyst til at lære og 
udvikle dig. Har du ikke allerede et grundforløb, tilbyder vi, at uddannelsesaftalen kan indgås, når GF2 starter på 
Mercantec i Viborg. Søger du som EUX, skal du inden GF2 er gennemført, sikre, at du har gennemført dansk, 
engelsk og samfundsfag på minimum C-niveau. 
 
Ansvarlighed er en vigtig værdi på Berry Superfos Randers, og vi forventer derfor, at du vil tage ansvar for og 
være med til at præge de opgaver, du bliver stillet over for. Det kræver, at du lægger energi i din uddannelse hos 
os. Til gengæld lover vi dig, at du får masser af opgaver og nogle brede rammer, hvor du kan prøve dine talenter 
af og få en spændende hverdag. 
 
Vi forventer desuden, at du er en engageret og initiativrig person, som kan lide at samarbejde med andre. Det er 
vigtigt, at du evner at arbejde selvstændigt og har lyst til at arbejde i en moderne virksomhed. Du kommer til at 
arbejde med mange forskellige teknologier, så du skal være forberedt på nye udfordringer. 

 



 
 

 

 

Det er også muligt at søge stillingen som ordinær EUD eller EUX.  

Yderligere information 

Information om automatikteknikeruddannelsen kan findes på : 

https://elevplads.dk/erhvervsuddannelser/it-el-teknik/automatik-og-procesuddannelsen 

Hvis du vil vide mere om uddannelsen, er du velkommen til at kontakte  

Projektsupport tekniker Jon Christensen på mob. 60607605. 

Ansøgning bedes sendt på mail til jon.christensen@rpc-superfos.com.   
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