
facebook.com/djhhadsten.dk
facebook.com/blivplastmager

Internship plastmager er et tilbud om at prøve plastmageruddannelsen 
af, før du beslutter dig for, hvilken uddannelse du vil tage.

Internship plastmager er en spændende uge på  
Den jydske Haandværkerskole, hvor du finder ud af, hvad en plastmager laver.

Internship plastmager er en uge sammen med andre unge, der 
også er ved at finde ud af, hvad de vil, når skolen slutter.

Internship plastmager er gratis, du bor på skolehjemmet og får fuld forplejning.

Internship plastmager

Ellemosevej 25, 8370 Hadsten, djhhadsten.dk, tlf.: 8937 0100 

Vi glæder os til at se dig!

  
      PRØV EN PRØV EN

UDDANNELSE UDDANNELSE
BLIV BLIV  
  PLASTMAGER PLASTMAGER
              I EN UGE I EN UGE



PLASTMAGER
PLASTMAGER

SØNDAG MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG

Ankomst til skole-
hjemmet om aftenen.

Velkomst og rund- 
visning.

Praktik  
i værkstederne.

Praktik  
i  værkstederne  
hele dagen.

Virksomhedsbesøg på 
to forskellige plast-
virksomheder.

Praktik  
i værkstederne.

Evaluering og hjem-
rejse.

Sådan kan en uges Internship plastmager se ud:

Internship plastmager
Hvis du har lyst til at finde ud af, hvad en plastmager 
laver, så kan du tilmelde dig en uges gratis ophold på 
Den jydske Haandværkerskole (DjH) i Hadsten, hvor du 
prøver uddannelsen lidt af. Det kaldes Internship plast-
mager. DjH er den eneste skole i Danmark, som ud-
danner plastmagere. Send en mail til Peter Kjærsgård, 
pkk@djhhadsten.dk, med dit navn, mobilnummer og 
nogle linier om hvorfor du gerne vil på internship - så 
kontakter Peter dig. 

En uge i 2020
i 2020 tilbyder vi i løbet af foråret 5 x 1 uges internship 
på DjH:

Uge 10*, 13, 14, 16 og 21.
*Uge 10 er målrettet EUX-plastmager.

Plast er alle vegne
Plast er et materiale, som vi er omgivet af døgnet 
rundt. Tænk bare på hvor ofte du har din mobiltelefon 
i hånden, og at du hver dag børster tænder. Plastud-
dannelsen er bred og alsidig og i løbet af Internship 
plastmager bliver du introduceret til de fleste produk-
tionsprocesser. Du kommer også til at arbejde med 
plastmaskinerne i værkstedet.

Sjov og hygge
Under Internship plastmagerforløbet bor du på vores 
skolehjem, som er af Danmarks største. Her bor du 
sammen med 500 andre unge, der er i gang med en 
uddannelse. At bo på skolehjemmet er lidt som at 
være på efterskole. I fritiden er der masser af tilbud 
og aktiviteter, som du kan deltage i. Du kan også bare 
hygge med de andre elever i skolens café eller på dit 
værelse.

Hele opholdet er gratis, DjH betaler ophold og forplej-
ning. Din eneste udgift er rejsen til og fra skolen.

For ALLE
Tilbuddet om Internship plastmager er primært rettet 
mod elever i 8 – 10. klasse. Voksne, som vil afprøve 
uddannelsen, er også velkomne.

Snak med dine forældre og din UU-vejleder på din 
skole, hvis du er interesseret i at deltage i Internship 
plastmager.

Kontakt
Vil du vide mere om Internship plastmager kan du 
kontakte Peter Kjærsgård, der er underviser i plast- 
afdelingen. Kontakt Peter på: 
mail:  pkk@djhhadsten.dk
telefon: 8937 0251


