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2 LÆRLINGE SØGES 

KLS PurePrint er et af Danmarks største trykkerier, og vores vision er at være Verdens grønneste trykkeri. Vi producerer 
tryksager og emballage der er biologisk nedbrydelige, og virksomheden er certificeret efter nogle af verdens mest ambitiø-
se miljøstandarder, herunder er vi bl.a. det første trykkeri i Nordeuropa med en Cradle to Cradle certificering. Vi holder til på 
Avedøre Holme i Hvidovre og har en afdeling i Århus.

Vores kunder tæller en række af de mest toneangivende virksomheder og organisationer indenfor bæredygtighed. 

UDDANNELSE – GRAFISK TEKNIKER 
Uddannelsen er såvel teoretisk som praktisk og strækker sig over 3,5 år. Arbejdspladsen ligger på Avedøre Hol-
me i Hvidovre, men er afbrudt af flere skoleophold på Aalborg Tekniske Skole.
Uddannelsen erstatter de hidtidige uddannelser til grafisk trykker, bogbinder og serigraf. Undervisningen om-
fatter produktion af trykt kommunikation lige fra prepress over tryk- og printområdet til det færdige produkt. 
Uddannelsen omfatter også områderne digitalt tryk og print.

Er du interesseret? Læs mere på grafiske-uddannelser.dk 

DU:

•  Er mødestabil og engageret, 

•  Er kvalitetsbevidst og selvstændig

•  Er nysgerrig og har gåpåmod

•  Har hænderne og hovedet skruet rigtigt på

VI TILBYDER:

• En spændende arbejdsplads med masser af udfordringer

• En alsidig uddannelse, der udvikler dig både personligt og fagligt

• Sundhedssikring, personaleforening og overenskomst via Dansk Industri

• Mulighed for efteruddannelse til GMP-produktion til medicinalindustrien

• Mulighed for efteruddannelse til fødevarekontaktmateriale til fødevareindustrien

• Mulighed for voksenlærlinge

Har ovenstående fanget din interesse, så send os din ansøgning, hvor du fortæller os hvem du er, hvorfor du  
søger, og hvorfor vi skal vælge lige netop dig. Vedhæft dit CV samt bilag. 

Da vi vurderer ansøgningerne løbende, ser vi frem til at modtage din ansøgning hurtigst muligt. Har du  
spørgsmål, kan du kontakte produktionschef, Brian Friis, 21 12 37 35.

Send din ansøgning til: bf@kls.dk, mærket “Ansøgning LÆRLING”. 

Vi glæder os til at høre fra dig.

Brænder du for den grønne omstilling og bæredygtighed? Har du lyst til at arbejde på et af verdens
grønneste trykkerier? så er du den vi står og mangler!

Vi søger to friske, ambitiøse og engagerede Grafiske tekniker lærlinge til vores trykkeri i Hvidovre til
hhv.: Bogbind og Tryk. 

“ 
Det har været lærerigt og  
trygt at være elev hos KLS 
PurePrint. Man bliver mødt 

med anerkendelse og respekt. 
Selvom man er elev, kan man 

sagtens få indflydelse og 
ansvar, hvis man selv viser 

initiativ. 

 Stine Madsen, Grafiker og  
tidligere elev hos KLS PurePrint


