7 UD AF 14 PROCESTEKNOLOGER LANDEDE JOB FØR EKSAMEN
På Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro
er procesteknologerne på 4. semester
netop færdig med deres eksamen. 14 studerende dimitterer på den videregående
uddannelse, og niveauet er så højt, at
halvdelen af de studerende på uddannelsen allerede har fået arbejde inden eksamensdagen.
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Når teori bliver til praksis
Procesteknologerne har arbejdet tæt på erhvervslivet særligt på det sidste semester
af deres uddannelse, hvor de i 10 uger var i
praktik hos en relevant virksomhed. En af de
studerende, Pia Lemvig, har været i praktik i
afdelingen ”mad til mennesker” på Rybners
Tekniske skole i Esbjerg. ”Det var en stor udfordring at komme i praktik, hvor alt, man
har lært, skal bruges i praksis” fortæller hun
om sit praktikophold. Pia har i praktikken
udarbejdet undervisningsmateriale om produktionshygiejne til ernæringsassistenter,
og praktikken må siges at have været utrolig
givende både for hende og praktikstedet, da
hun har fået arbejdet hos Rybners efter hendes afgangseksamen. Her skal hun undervise
i alt fra produktionshygiejne til metodikker
på grundforløbet på ernæringsassistent uddannelsen.
Arbejde inden uddannelsen er færdig
For Masja Saugstrup endte praktikken også
med arbejde. ”Det ser bare så godt ud på
CV’et, at man har fået job lige efter eksamen”,
fortæller hun stolt. Hun var i praktik hos

Struer Brød, som blandt andet producerer
mysli. Hendes arbejde byder på en varieret
hverdag med mange forskellige arbejdsopgaver. Hun skal lave holdbarhedsprøver, have
ansvaret for godkendelse af emballage og
råvarer, tage sig af reklamationer og meget
mere. ”Jeg kommer også til at stå for korrigerende handlinger. Hvis der sker noget på fabrikken, skal jeg finde ud af, hvad der eksempelvis skal ske med råvaren, der måske ikke
lige var blevet tørret nok i ovnen”.
Et studie, der favner bredt, men samtidig
giver mulighed for specialisering
Efter praktikken har de studerende lavet
et eksamensprojekt, der kan tage udgangspunkt i praktikken, og det har flere studerende derfor valgt at gøre. Både fordi man på
den måde har et sted at søge vejledning og Stolte og glade dimittender, der nu kan skrive procesteknolog på visitkortet
man har mulighed for at bruge deres faciliteter og råvarer – men mest af alt fordi man
kommer så tæt på erhvervslivet. ”Det bedste ved uddannelsen er, at man bliver klædt
Uddannelsen rummer mange muligheder for specialisering inden for flere områder.
fagligt på”, udtaler Pia Lemvig.
Her er et eksempel på områder, de studerende har arbejdet med i deres eksamensprojekBåde Masja og Pia synes, uddannelsen har ter:
klædt dem godt på, og er yderst tilfreds med • Udvikling af forskellige glutenfrie produkter (Rugbrød, kage og paneret fisk)
at have landet et job allerede inden de har • Udvikling af ernæringsforbedrede produkter,
deres afgangseksamen. ”Det er ikke noget, • Udvikling af økologiske produkter
man kommer sovende til. Det er et meget • Optimering af produktionshygiejne
koncentreret studie, der giver en rigtig stor • Styring af allergener
bonus i den sidste ende. Man skal bare hænge • Træning af sensorisk panel
i og blive i troen på, at man kan”, udtaler Pia, • Optimering af analyse- og produktionsmetoder
der synes, studiet er overskueligt, netop fordi • Dokumentation for sensoriske egenskaber på frosset kød
det ikke tager mere end 2 år.

Hvad laver en procesteknolog?

