
 

»  MILJØ

»  ENERGIOPTIMERING

»  BÆREDYGTIGHED

»  PRODUKTION  
OG FORSYNING

»  UDVIKLING

»  RÅDGIVNING

»  FORVALTNING
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Miljøteknolog på deltid
Der er også mulighed for 
 at uddanne sig til miljø- 
teknolog på deltid, det 
kræver blot 2 års relevant 
erhvervserfaring.
Se mere på bygovenpå.dk

Find mere  
inforwmation om 
uddannelsen på ug.dk

Miljøteknolog
Den nye medarbejder i din virksomhed

Cphbusiness Laboratorie 
og Miljø
Peder Oxes Allé 4
3400 Hillerød
www.cphbusiness.dk

Har i plads til en  
miljøteknolog i praktik?
Uddannelsen til miljøteknolog tager to år og 
afsluttes med tre måneders ulønnet praktik og et 
afgangsprojekt, der laves i tæt samarbejde med en 
virksomhed.
At få en praktikant er en god måde at afprøve hvad en 
miljøteknolog kan bidrage med i en virksomhed.
Overvej derfor om der er plads til en praktikant i 
virksomheden og kontakt et erhvervsakademierne for 
mere information.

Erhvervsakademi Aarhus 
Hasselager Allé 8
8260 Viby J
www.eaaa.dk

Kontakt



Vi kommer ud og tager  
prøver, lydmåler og lærer, 
hvordan man driver  
systemer.
Vi proces- og produktions-
optimerer og meget andet.
Martin William Olesen

” Vi ser miljøet  
i alting” 

MARTIN WILLIAM OLESEN, 35 ÅR
MILJØTEKNOLOG
SUPERFOS 

Hvad er det bedste ved din uddannelse? 
Det er dejligt at lære nyt, og der er rigtig god mulighed for at 
få bred indsigt i miljøområdet. Studiet er bygget op som en 
kombination af teoriundervisning og afprøvning i praksis. 
Vi kommer ud og tager prøver, lydmåler og lærer, hvordan 
man driver systemer, proces- og produktionsoptimerer og 
meget andet. Vi lærer om fx vandforurening, og så ryger vi 
med det samme ud og tager vandprøver. Rent personligt er 
jeg meget begejstret for ledelsessystemer og den måde det 
påvirker arbejdsmiljøet, og ser det som kvaliteter, der hænger 
uløseligt sammen med det fysiske miljø. 

Hvad kan du bidrage med på en arbejdsplads?
Jeg er lige startet i en ny stilling, som jeg var heldig at få,  
før jeg blev færdiguddannet. Her skal jeg arbejde med 
miljøkoordination, arbejdsmiljø, arbejdssikkerhed og kvalitet. 
Det lyder bredt, men der er mange sammenhænge mellem det 
omkringliggende miljø og arbejdsmiljøet - Hvis vi fx kan 
forhindre sygemeldinger, så sikrer vi også en god 
arbejdsplads, hvor vi ikke bruger for mange unødige 
ressourcer, som så ikke belaster miljøet. Det er meget 
cirkulært. 

Hvad drømmer du om at arbejde med? 
”Lige nu sidder jeg i sektionsledelsen i en stor koncern.
På sigt kunne jeg godt tænkte mig at arbejde i en slags 
koordinerende ledelsesfunktion, hvor jeg kan få større indsigt 
i, hvordan samspillet mellem forskellige afdelinger hænger 
sammen. Og der er gode udviklingsmuligheder i den 
virksomhed, hvor jeg arbejder.” 

Miljøteknologens 
arbejdsområder

Miljøteknologen er uddannet til at:
»  Hjælpe store og mellemstore virksomheder, 

statslige og kommunale arbejdspladser med 
at leve op til miljøkrav og gøre dem grønnere. 
En miljøteknolog gør det i nogle tilfælde ud for 
en ingeniør. 

»  Planlægge og udføre miljøforbedringer, rense 
spildevand, jord og luft og optimere affalds- 
behandling og –håndtering.

»  Minimere energiforbruget i virksomheder og 
håndtere spild og udslip. 

»  Kommunikere og vejlede om miljøteknologiske 
forhold.

»  Arbejde med bæredygtig udnyttelse af res-
sourcer og teknologi.

Miljøteknologen i  
virksomheden 
En miljøteknolog bidrager blandt andet med  
at finde ud af, hvordan en virksomhed minimerer 
energiforbruget og anvender ressourcerne  
optimalt. Tager målinger på miljøområdet,  
kommunikerer og vejleder om resultaterne.  
Indfører økonomisk rentable miljøforbedringer, 
som overholder miljølovgivningen og håndterer 
utilsigtede udslip – her og nu. 

Om uddannelsen:
»  En 2-årig erhvervsakademiuddannelse på kort  

videregående niveau. 
»  Der er SU under uddannelsen og tre måneders  

praktik med SU.
»  Uddannelsen udbydes på Erhvervsakademi 

Aarhus og Copenhagen Business Academy. 

Læs mere på eaaa.dk/miljøteknolog,  
cphbusiness.dk/miljøteknolog eller ug.dk


