
VÆR MED TIL AT SKABE EN BÆREDYGTIG FREMTID 
SOM PLASTMAGERLÆRLING HOS SCHOELLER PLAST
Du tænker sikkert ikke over det, men mange af de produkter vi bruger hver eneste 
dag, indeholder plast. Plast har mange fantastiske egenskaber, og er en uundværlig 
del af vores hverdag - og det er plastmagere også!

Derfor arbejder vi med at gøre produktionen og brugen af plast grønnere. Vores forret-
ning er koncentreret om produktion af plast efter behov og ønsker fra vores kunder, og 
med mere end 50 års erfaring er vi i stand til at skabe skræddersyede emballage- og 
transportløsninger til forskellige industrier og brancher.

En stor del af plastproduktion foregår ved computerstyrede maskin- og robotanlæg, du 
vil derfor lære at betjene, overvåge, aflæse, justere og vedligeholde disse. Du vil lære at 
beregne omkostninger ved produktioner, og indgå i planlægning og udvikling af forskel-
lige plastemner. Du får viden om materialer og maskiner, og sammenhæng mellem 
teori og praksis.
Med en læreplads hos os vil du indgå i et arbejdsmiljø præget af engagement og en 
uformel omgangstone.

Lyder det som noget for dig, og vil du arbejde med fremtidens plastproduktion og 
genanvendelse, skal du have mod på at:

Som plastmagerlærling bliver du en del af en innovativ branche med spændende 
muligheder. Du vil lære at udvikle den bæredygtige produktion, og sørge for at genan-
vendelse af plast bliver en del af virkeligheden. 

Du vil være ansat hos Schoeller Plast med lærlingeløn under hele din uddannelse. Vi 
tilbyder sundhedsforsikring, og du omfattes af Industriens overenskomst.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Preben Lundsgaard 
Glistrup på +45 59 160 144.
Du kan også besøge vores hjemmeside og dykke ned i vores plastmagerunivers. Her 
kan du bl.a. møde vores lærlinge, og læse hvorfor de har valgt plastmageruddannelsen.

Send din ansøgning til: hr@schoeller-plast.dk

• Betjene vores sprøjtestøbemaskiner og robotter
• Arbejde innovativt og løsningsorienteret
• Fejlfinde og fejlrette på støbte plastemner

Besøg blivplastmager.dk og læs mere om 
uddannelsen og dens mange muligheder


