
Teknisk designer 

Den nye medarbejder i din virksomhed



Camilla	ølgaard	JægerHolt 
30 år
Teknisk designer hos  
svendborg brakes aps.

>  underSøge
>  tegne
>  beregne
>  konStruere
>  deSigne
>  SamarbeJde

En teknisk designer arbejder 
som ingeniørens højre hånd 
– så vi er ret uundværlige i 
virksomheden”.
Camilla Ølgaard Jægerholt

En teknisk designer er 
ingeniørens højre hånd 
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” prakTikTiden er guld 
værd – deT rusTer os 
Til jobbeT” 

Den tekniske designers  
arbejdsområder
En teknisk designer er 
 uddannet til at: 
>  Udforme tekniske tegninger 

til industrianlæg, produkter, 
maskiner eller bygninger. 

>  Fremstille teknisk dokumen
tation,  2D og 3D.

>  Undersøge materialer og  
beregne priser. 

Den tekniske designer  
i virksomheden 
Har viden om de opgaver, der 
skal løses, når man planlægger at 
bygge eller producere noget. Den 
tekniske designer ved hvordan 
man undersøger, beregner, de
signer, konstruerer og fremstiller 
teknisk dokumenta tion, arbejds
tegninger, salgspræsentationer. 
En teknisk designer har indsigt i 
jura, lovgivning og ledelse. 

om uddannelsen:
Teknisk designer er en erhvervs
uddannelse, der tager 3,6 år. 
Uddannelsen er delt op i et 
grundforløb på 1 år med SU og 
et hovedforløb med en lønnet 
elevplads i 2 år og 6 måneder. 
Uddannelsen afsluttes med en 
svendeprøve. Der kan vælges  
mellem speciale i industriel  
produktion eller bygge/anlæg.

Hvad er det bedste ved din uddannelse? 
Vi bliver rustet til at gå direkte i gang med arbejdet, når vi er færdig
uddannet. Teknisk design er meget konkret. Under uddannelsen får 
vi lov til at arbejde med rigtige projekter, især i praktikken. Vi arbej
der på tværs af afdelinger og teams og jeg har været med på et 
stort projekt her hos Svendborg Brakes, hvor jeg tegnede alle pro
jektets dele, som vi efterfølgende satte i produktion. Nu tester og 
dokumenterer vi projektet – og det lærer jeg meget af. Vi sidder ikke 
kun og roder med fiktive ting på skolebænken, men bliver mødt med 
stor tillid på uddannelsen og får lov til at udvikle noget, der skal bru
ges i virkeligheden. 

Hvad kan en teknisk designer bidrage med? 
Jeg tegner meget, primært i 3D tegneprogrammer, som kan bruges 
på tværs af virksomhedens faggrupper. Det er også en stor del af 
jobbet at dokumentere og lave manualer og være vel hjemme i Offi
cepakken. Det er nødvendigt for vi bruger det i alle vores dokumen
tationsprocesser. Og så arbejder jeg med dataprogrammer (ERP), 
med dokumentation og varenumre. Det er en fordel at være ordens
menneske og struktureret i sit arbejde – da meget af tiden bruges 
på at dokumentere. Og så skal man gerne være tryg på flere sprog. I 
de fleste store, internationale virksomheder er koncernsproget en
gelsk.

Hvor er du om 5 år? 
Jeg er meget tilfreds med mit job. Der er også gode muligheder for 
videreuddannelse – og det er fx nærliggende at læse videre til inge
niør eller konstruktør. Det har jeg dog ikke fokus på lige nu. Jeg sy
nes det er vigtigt at få noget god arbejdserfaring først. Langt ude i 
fremtiden kunne det være sjovt at prøve kræfter et sted som LEGO. 
Det er en drøm for de fleste inden for mit fag, for de bruger tekni
ske designere på spændende måder. 

>  underSøge
>  tegne
>  beregne
>  konStruere
>  deSigne
>  SamarbeJde

læS	mere	om	
uddannelSen	

På	ug.dk	



Teknisk designer 
Den nye medarbejder i din virksomhed

I denne folder møder du Camilla Ølgaard Jægerholt, som  
er teknisk designer. Hun arbejder hos Industrivirksomheden 
Svendborg Brakes Aps. I jobbet bruger hun de mange 
praktiske og teoretiske færdigheder, som hun har fået 
under sin uddannelse. 

Læs om Camilla Ølgaard Jægerholts 
uddannelse og om de arbejdsfunktioner 
en teknisk designer kan bestride.

Tag en Teknisk designer som elev
Uddannelsen er en erhvervsrettet uddannelse med 
en uddannelsesaftale på 2 år og 6 måneder. Hele 
uddannelsen tager 3 år og 6 måneder og veksler mellem 
skole og praktik. Grundforløbet er SU berettiget og i 
hovedforløbet indgås en uddannelsesaftale med elevløn. 
Camilla Ølgaard Jægerholt fik sit nuværende job på 
Svendborg Brakes, på baggrund af sin elevtid samme 
sted.
Se uddannelsens opbygning herunder.
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Dette er blot én i rækken 
af uddannelsesfoldere fra 
Teknisk Landsforbund. 
Folderne giver et indblik 
i de uddannelser, som 
medlemmer af Teknisk 
Landsforbund har.

KontaKt
Erhvervsskoler i  
Aalborg, Holstebro, 
Aarhus N, Kolding, Esbjerg, 
Aabenraa, Odense, 
Svendborg, Roskilde, 
Frederiksberg.
Læs mere på ug.dk
 

KontaKt  
teknisk Landsforbund,  
hvis du vil høre mere.

teknisk Landsforbund
Nørre Voldgade 12
1358 København K.
Tlf. 33 43 65 00
www.tl.dk

uddannelsens opbygning

	 	 	 	 3	år	og	6	måneder

   grundforløb: Hovedforløb: 
  Skole	 Praktik	 Skole	 Praktik	 Skole	 Praktik	 Skole	 Praktik

  	 1 år  Uddannelsesaftalen indgås efter grundforløbet  
og varer 2 år og 6 måneder


