
Bliv værktøjs-
mager og sæt 
dit præg på 
branchen
Som værktøjsmager har du et bredt udvalg af karrieremu-
ligheder. Du kan blandt andet videreuddanne dig til værk-
tøjstekniker, produktionsteknolog, konstruktør og ingeniør 
m.v. Der er spændende jobmuligheder i ind- og udland, og 
ikke mindst bliver du udlært inden for en branche, hvor der 
nu og de kommende år er stor efterspørgsel på kvalificeret 
arbejdskraft.

Typisk er værktøjsmageren med til at realisere en ide. 
Eksempelvis når en designer eller producent får en idé til 
et nyt produkt, hjælper værktøjsbranchen med at få pro-
duktet skabt ved først at fremstille en 3D-tegning af emnet 
med efterfølgende konstruktion. På baggrund af tegning og 
konstruktion programmeres bearbejdningsmaskinerne. En 
detalje til et værktøj kan godt være mange timer om at blive 
bearbejdet færdig, og måske skal den bearbejdes af flere for-
skellige maskintyper. Mange værktøjsmagere er med under 
hele processen fra idé til det færdige produkt.

Værktøjsmageruddannelsen tager fire år, hvor du i løbet af 
dit uddannelsesforløb skiftevis er på skolen og i din praktik-
virksomhed. Det er også muligt at kombinere uddannelsen 
med EUX – to uddannelser i én, hvor du får svendebrev med 
studenterkompetence.

Læs mere om værktøjsmager- 
 uddannelsen på www.toolmaker.nu
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Som værktøjsmager er man med til 
at skabe den verden vi lever i, i dag. Jeg 
valgte uddannelsen fordi man aldrig skal 
lave den samme ting flere gange. Der er 
altid nye udfordringer og problematikker 
at tage stilling til/højde for”.

”Jeg har altid interesseret mig for at 
fremstille/opfinde ting. Tilmed kan jeg 
godt lide at se resultater for mit arbejde 
rent fysisk. Jeg kan bedst motiveres om-
kring teori, hvis jeg har noget praktisk at 
holde det op på. Som et plus er der god 
efterspørgsel efter værktøjsmagere – og 
lønniveauet er derefter”. 

Rasmus Thomsen, Prototype Mould Engineer, LEGO

Drømmer du om, eller kender du en, som drømmer om at 
skabe ting med hænderne, og kombinere teori og praksis, 
så er værktøjsmageruddannelsen et glimrende bud.

VÆRKTØJSUDDANNELSEN ER FOR DIG SOM

 - Vil ind i en branche i vækst.

 - Vil fremstille de værktøjer, som gør det muligt at lave nye 
 produkter, som f.eks. plastdele til biler, telefoner og legetøj.

 - Vil arbejde med emner i metal, der bliver klippet, præget eller  
 bukket og anvendt i biler, coladåser, hængsler m.m.

UDDANNELSENS OPBYGNING 

Trin1:  Værktøjsmager (tager 3 ½ år).
Trin 2: Værktøjstekniker (tager yderligere 1 år).
OBS! Du kan vælge at stoppe efter trin 1!.
Trin 2: udbydes kun på Skive College.

Du kan også tage en EUX Værktøjsmager, 
hvor du både får svendebrev og studentereksamen.

VÆRKTØJS-
UDDANNELSEN 
- Vejen til en sikker fremtid

BLIV VÆRKTØJSMAGER 
ELLER 

VÆRKTØJSTEKNIKER 
OG KOM IND I EN 

SPÆNDENDE BRANCHE 
MED HØJ 

BESKÆFTIGELSE

SE MERE PÅ 
nextkbh.dk og skivecollege.dk
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Gode udviklingsmuligheder

Som værktøjsmager og værktøjstek-
niker har du gode forudsætninger for 
at videreuddanne dig inden for dit 
felt. Det kan være, du drømmer om at 
læse videre på eksempelvis ingeniør-
studiet eller som konstruktør?

Ligeledes er der et stort udvalg af 
jobmuligheder i ind- og udland, hvor 
du kan komme til at stå med ansvar 
for større produktioner m.v. 
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