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... fra idé til 
 virkelighed

 

Scan QR koden og bliv klogere på snedkeruddannelserne.
Scan QR koden og hør Alexander fortælle om udannelsen til 
international snedker.

Som snedker leverer du håndværk  
– fra idé til virkelighed

snedkernesuddannelser Snedkernes UddannelserSnedkernes Uddannelser

Snedkerfaget rummer mange  
forskellige karrieremuligheder
I træ- og møbelindustrien og byggeriet er der masser 
af spændende jobtyper og muligheder for udvikling af 
dine faglige kompetencer.

Med en snedkeruddannelse kan du blive selvstændig, 
blive udstationeret i udlandet, efteruddanne og videre-
uddanne dig.

I dag arbejder man som snedker med værktøjer og maskiner, der anven-
der den nyeste teknologi for at levere kvalitetshåndværk inden for byg-
geri, møbel og indretning både nationalt og internationalt. Den nye tek-
nologi bygger på mange års traditioner for godt håndværk. Som uddannet 
inden for en af snedkeruddannelserne har du mulighed for at arbejde 
i flere forskellige spændende brancher — byggebranchen, møbel- og 
inventarbranchen og dør- og vinduesbranchen.
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Så er uddannelsen til international snedker noget for dig. Som interna-
tional snedker får du kendskab til produktion, sprog og kultur uden for 
Danmarks grænser. Du bliver klædt på til at møde kravene fra fremti-
dens virksomheder, og dine muligheder for job og karriere spænder vidt 
– både i danske og udenlandske virksomheder.

Uddannelsen kan tages indenfor de tre specialer, men er suppleret med 
en række tiltag, der giver uddannelsen særlig international karakter. En 
del af det første skoleophold afvikles i udlandet.

Søger du en uddannelse med  
internationalt præg og potentiale?

EUX — svendebrev og  
studentereksamen
EUX indeholder gymnasiale fag og niveauer, der 
svarer til hf. En erhvervsuddannelse med EUX består, 
med undtagelse af grund- og valgfag, af både prak-
tik og den fulde skoleundervisning fra den valgte 
erhvervsuddannelse. Du mister dermed ikke noget fra 
erhvervsuddannelsen og bliver udlært på lige fod med 
elever uden en EUX.

EUX er altså et tilbud til dig, der vil være håndværker, 
men samtidig have mulighed for at søge videregående 
uddannelse på samme vilkår som de der har taget en 
gymnasial eksamen. 



Scan QR koden og hør Christian fortælle om uddannelsen til maskinsnedker.

Er du til computer og robotter?

“Jeg har altid godt kunne lide at arbejde med træ, 
men jeg fandt karrierevejen som maskinsnedker 
rigtig interessant, fordi man får lov til at fordybe 

sig i materialet og fokusere  
på detaljer og finish.”

— Christian, Maskinsnedker

Maskinsnedkeren er håndværkeren, der står bag 
mange af de produkter, vi omgiver os med i hver-
dagen. Møbler, køkkener, døre, vinduer, gulve, lofter 
og meget mere. Som maskinsnedker opstiller du sta-
tionære maskiner, og programmerer højteknologiske 
CNC-maskiner og robotter. Du får kendskab til design 
og materialer, og du deltager i planlægning, styring og 
optimering af processen i en produktion.

Du kan få ansættelse i store og små møbelvirksom-
heder, døre- og vinduesvirksomheder, køkken- og 
inventarvirksomheder, savværker, snedker- og  
tømrerværksteder og i plastindustrien. Du kan også 
blive selvstændig med egen virksomhed.
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Er du til kvalitet, teknik 
og teamwork?

Scan QR koden og hør Mathias fortælle om uddannelsen til bygningssnedker.

“Jeg sætter stor pris på at arbejde med detaljer 
og sikre kvalitet. Jeg valgte selv at blive 

bygningssnedker, fordi jeg er glad for at arbejde 
med materialet træ. Først troede jeg, at jeg 

skulle være tømrer, men min sans for detaljen 
gjorde, at jeg blev rådet til at  

blive bygningssnedker i stedet.”
— Mathias, Bygningssnedker

Som bygningssnedker arbejder du med montering af 
præfabrikerede vinduer, døre, inventar, gulve og lofter 
mm. ude hos kunder. Du kan også arbejde på værkste-
der, hvor du anvender stationære maskiner. Du taler 
med kunder, planlægger arbejdsopgaver, og arbejder 
med kvalitetssikring.

Jobbet er meget udadvendt, og du kommer i kontakt 
med mange mennesker. Du kan arbejde i mindre eller 
større snedker– og tømrervirksomheder, eller virk-
somheder der fremstiller bygningsdele. Du kan også 
blive selvstændig med egen virksomhed.BY
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og kvalitet?

Scan QR koden og hør Jule fortælle om uddannelsen til møbelsnedker.

“Jeg brænder rigtig meget for mit fag og  
min uddannelse. Noget af det jeg elsker 

allermest med mit arbejde, er at se et møbel 
komme til live, gennem de mange processer,  

det gennemgår.”
— Jule, Møbelsnedker

Dansk møbeldesign er kendt og værdsat verden 
over, og vores møbelsnedkere er uddannet til at 
producere inventar og møbler med højt håndværks-
mæssig finish. Som møbelsnedker arbejder du med 
stationære maskiner og computerstyrede CNC-
maskiner, der forarbejder emnerne ud fra din pro-
grammering. Du får kendskab til design og mate-
rialer, og du pudser, samler og overfladebehandler 
produkterne, og arbejder med kvalitetssikring. Du 
lærer altså både det traditionelle håndværk såvel 
som produktion i større serier.

Du kan få ansættelse i små og store møbelproduce-
rende virksomheder og inventarvirksomheder. Du 
kan også vælge at blive selvstændig med egen virk-
somhed.
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