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BESØG HANDS-ON.DK OG SE MERE

MASKINSNEDKER
Kan du lide at arbejde med træ og formgive ved 
hjælp af maskiner? Og vil du lære at bruge de nyeste 
teknikker til at fremstille møbler, gulve og døre, 
køkkener og meget mere? Så er uddannelsen som 
maskinsnedker noget for dig.

Du kommer til at få grundlæggende viden om 
materialer, maskiner og udstyr, som bruges i jobbet. Du 
lærer også at planlægge produktionsforløb, og hvordan 
man betjener og programmerer avancerede maskiner.

Med en uddannelse som maskinsnedker kan du arbejde 
i træ- og møbelindustrien eller på et snedkerværksted.

SOM MASKINSNEDKER KAN DU:
 > Samarbejde med andre faggrupper om produktionen

 > Arbejde med de nyeste computerstyrede teknikker

 > Have fokus på detaljer og kvalitet

 > Være god til at strukturere processer og designe 
løsninger

 > Udføre tekniske håndværksopgaver ved 
hjælp af maskiner

ERHVERVSUDDANNELSE EFTER 9./10. KLASSE
Du starter med at gå i skole et år. Det hedder 
grundforløbet. Når du er færdig med dit grundforløb, 
skal du i gang med hovedforløbet. På hovedforløbet er 
du mest i praktik, men du går også i skole.

PRAKTIKPLADS OG UDDANNELSESGARANTI
Du kan gennemføre din uddannelse med praktik i 
en virksomhed, hvor du får løn under uddannelsen. 
Som maskinsnedker kan du også tage din praktik i et 
praktikcenter, hvor du får praktikydelse. Det er med til 
at sikre, at du kan gennemføre din uddannelse, selvom 
du ikke har en praktikplads.

FÅ EKSTRA UDFORDRINGER
På uddannelsen til maskinsnedker kan du udfordre dig 
selv ekstra meget ved at gennemføre uddannelsen 
som talentspor, vælge fag på højere niveau eller tage 
uddannelsen med eux.

GODE MULIGHEDER FOR VIDEREUDDANNELSE
Med en erhvervsuddannelse i industrien har du 
gode muligheder for at videreuddanne dig. Og hvis 
du tager din erhvervsuddannelse med eux, får du 
samme muligheder for at læse videre som med en 
studentereksamen.

Mulighederne som maskinsnedker er mange. Du kan fx arbejde inden for møbelindustrien eller 
videreuddannne dig i en af mange forskellige retninger.

Fire år og tre måneder


