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Hvem er I? 
- Hvad laver I? 

Eurofins Scientific er en international life science virksomhed, som 
tilbyder et unikt udvalg af analyser til kunder inden for mange 
forskellige industrier, med det formål at gøre livet og vores miljø mere 
sikkert, sundere og mere bæredygtigt. Fra den mad du spiser, til 
vandet du drikker, til medicinen du anvender, arbejder Eurofins 
sammen med de største virksomheder i verden, for at understøtte, at 
de produkter virksomhederne udbyder er sikre, deres ingredienser er 
autentiske og at mærkningen på produkterne er korrekte.  
På lidt mere end 30 år er Eurofins vokset fra at været et enkelt 
laboratorium i Nantes i Frankrig, til at bestå af 61.000 medarbejdere i 
et netværk af mere end 1000 selvstændige selskaber og 
940 laboratorier i 59 lande. 
I Danmark beskæftiger Eurofins mere end 1100 medarbejdere; bl.a. 
laboranter, laboratorieassistenter, operatører, mikrobiologer, 
kemikere, prøveudtagere, IT-, finans- og indkøbspersonale, samt lager- 
og servicepersonale.  

Hvad kan man opleve? 
- Hvem møder man 

(lærlinge?)? 
- Hvad ser man (rundvisning? 

Hands on?)? 
- Hvad fortæller I om? 

Vi slår dørene op til vores laboratorium og inviterer dig og dine 
forældre indenfor.  
Kom og mød Cecilie, en af vores nyuddannede laboranter, som efter 1 
½ års grundforløb på en laborantskole og efterfølgende 12 måneders 
lønnet virksomhedspraktik i vores laboratorium, er blevet fastansat.   
Her fortæller vi om laborantuddannelsen, praktikforløbet og zoomer 
ind på nogle af de jobmuligheder, det giver hos os.  
Du kan også møde Rebekka, der fortæller om sin naturvidenskabelige 
universitetsuddannelse og vejen til jobbet som afdelingsleder i 
sensorisk afdeling, hvor vi bl.a. udfører forbrugertest på fødevarer for 
vores kunder. Eller høre Katrine fortælle om sin vej til jobbet som 
analysekemiker og de arbejdsopgaver hun varetager i sin hverdag i 
laboratoriet.    
Er du nysgerrig på at komme behind the scene, når vi giver en 
rundvisning i vores produktionslaboratorium og fortæller om nogle af 
de karriereveje vi har? – så glæder os til at møde dig!  

Hvilke brancher? Mikrobiologiske produktionslaboratorium 

Hvilke uddannelsesmuligheder? Laborant 

17-18 og/eller 18.30-19.30? Begge 

Min og max antal deltagere? Ingen 

 
 
 

 

 

 

 


