
 

 

 

You’re not just  
shaping our future.  
You’re shaping yours. 

 

At Arla, we do so much more than make some of the world’s favourite dairy products. We make 
healthy taste delicious, mornings worth getting up for and family dinners unforgettable. Arla®, 
Castello® and Lurpak® – brands like these make us a vital, natural part of modern life in over 
100 countries around the world. To find out what part you can play, visit arla.com/career. 

 

Bliv mejeritrainee på Holstebro Flødeost 
Vil du lære et traditionsrigt håndværk fra 
bunden? Er du samtidig til IT og avanceret 
teknologi? 

Som mejeritrainee i Arla bliver du ekspert i 
topmoderne mejerimaskiner og får 
hjemmebane i hele produktionsprocessen. 
Du kommer til at arbejde i en stor, 
international virksomhed, hvor moderne 
teknik og kendte mærkevarer bliver en del 
af din dagligdag.  

Kickstart din karriere i en global og 
bæredygtig virksomhed, der bringer 
sundhed og inspiration ud i verden på 
naturlig vis, og vær med til at skabe 
fremtidens mejeri sammen med os.  

Fra trainee til mejerist på 3 år  

Uddannelsen til mejerist er en 
erhvervsuddannelse, der veksler mellem 
skoleophold og praktik. Dit 
uddannelsesforløb varer 3 år, og du får løn 
fra første dag. Der kommer fart på din 
hverdag, og du lærer om moderne 
mejeridrift. Din elevtid vil veksle mellem 
skoleophold på Kold College i Odense og 
praktik på mindst to mejerier i Danmark.  

I praktikken bliver du en del af holdet i 
produktionen og lærer at fremstille 
mejeriprodukter fra bunden. Du kommer 
med andre ord i nærkontakt med 
produkterne og får næse for kvalitet. 
Samtidig får du får et godt indblik i 
topmoderne mejeridrift og 
produktionsprocesser og bliver en del af en 
strømlinet produktion, hvor lean og 
optimeringsprojekter er en del af 

hverdagen. Den teoretiske del af 
uddannelsen består af 55 ugers 
skoleophold på Kold College, hvor du får 
venskaber, oplevelser og læring for livet. Du 
lærer bl.a. om produktionsudstyr, 
produktkvalitet, logistik, miljøstyring, 
hygiejne, mikrobiologi, fysik og kemi. 
Uddannelsen afsluttes med en 
svendeprøve.  

En uddannelse der åbner døre 

Mejeristuddannelsen giver gode 
jobmuligheder både i og uden for 
mejeriindustrien. Danske mejerister ligger 
klart i top inden for deres felt, og derfor er 
mulighederne for en karriere i udlandet 
også til stede.  

Klarer du dig godt under din uddannelse, vil 
der også være gode muligheder for videre 
ansættelse hos Arla. Her vil vi naturligvis 
støtte op om din videre faglige udvikling og 
dygtiggørelse.  

Du kan også vælge at videreuddanne dig 
som f.eks. procesteknolog, levnedsmiddel-
ingeniør eller mejeriingeniør.   

 

Om Holstebro Flødeost 

Holstebro Flødeost producerer ca. 72.000 
tons flødeost om året og beskæftiger cirka 
200 medarbejdere – heraf cirka 65 i 
produktionsafdelingen. 

Produktionen foregår i døgndrift 5-6 dage 
om ugen. Vi ansætter 3 nye mejeritrainees 
hvert år, som får arbejdsopgaver, der 
spænder vidt. Du vil opleve alt fra 
indvejning og håndtering af råvarer til 

produktion af ost på ultrafiltreringsanlæg 
og centrifuge samt videre forarbejdelse på 
forskellige blandeanlæg, hvor forskellige 
krydderistabilisatorblandinger tilsættes 
fløde- og light oste.  

Derudover vil du også være en del af 
prøvetagning og analyser på det kemiske 
laboratorium.  

Vores forventninger til dig 

For at blive en del af holdet, skal du have 
bestået folkeskolens afgangsprøve og have 
en naturlig interesse for de natur-
videnskabelige fag; særligt matematik, fysik 
og kemi. Vi forventer også, at du er ansvars-
bevidst, en teamplayer og brænder for 
udfordringer.   

Ansøg allerede nu 

Du kan sende din ansøgning til os hele året 
her. Vi behandler ansøgningerne løbende.  

Vi ansætter 3 mejeritrainees i løbet af et år. 
Har du nogen spørgsmål, så er du 
velkommen til at kontakte Viggo 
Vangsgård på vva@arlafoods.com.  

 

 

 

 

https://career2.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=30848&company=Arla&username=
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