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Vi kan ikke leve uden plast
Plastmagere er med til at fremstille alt fra 
vindmøller og LEGO-klodser til elektronik og 
bæredygtig emballage.
Faktisk fremstiller plastmagere meget af det, 
som vi ikke kan undvære i vores hverdag.

Hvad er et internship?
Under et internship bliver man introduceret 
til, hvad en plastmager laver og lærer om pro-
duktionsprocesser og arbejdet med plastma-
skinerne i værkstedet.
Der er også mulighed for at møde andre unge, 
som står overfor at finde ud af, hvad de vil i 
deres fremtid. Sammen med dem får man lov 
til at smage på faget.

Undersøg, om plastmager er en uddannelse for dig

Tilmeld dig internship:

Kontakt:
Peter Kjærsgaard Kristensen
pkk@djhhadsten.dk 
89 370 251

Få mere info på djhhadsten.dk

”Jeg valgte at blive plast-
mager, fordi det ikke er 
mig at sidde stille dagen 
lang. Der skal ske noget 
hele tiden.”

Nicklas Pedersen 
EUD plastmagerlærling
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Tilmelding
Internship-ugerne finder sted i uge 47, 48 og 
49 på Den Jyske Håndværkerskole i Hadsten.
Det er helt gratis at deltage, og tilmelding er 
efter først til mølle.
Kender du nogen, uddannelsen kunne være 
relevant for, så kontakt Peter Kjærsgaard fra 
plastafdelingen på DJH for at få mere infor-
mation:
pkk@djhhadsten.dk / 89 37 02 51.

Overnatning
Under internship-plastmagerforløbet bor ele-
verne på skolehjemmet, som er et af Dan-
marks største. Her bor de sammen med 600 
andre unge, der er i gang med en uddannelse. 
I fritiden er der masser af tilbud og aktiviteter,
som man kan deltage i.

Tilmeld dig internship:

Kontakt:
Peter Kjærsgaard Kristensen
pkk@djhhadsten.dk 
89 370 251

Få mere info på djhhadsten.dk

”Det er en spændende
uddannelse, fordi det
er meget kreativt. Man
skal bruge hovedet, og
så skal man have
hænderne skruet
rigtigt godt på.”

Kaja Frandsen 
EUX plastmagerlærling


