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En karriere inden for medtech- 
branchen er for dig, der først og 
fremmest vil arbejde med medicinsk 
teknologi – og samtidig vil arbejde i 
en verden af innovation og udvikling, 
som gør en stor forskel for andre 
mennesker.



Hvad er medtech-branchen?
Medtech-branchen er fællesbetegnelsen for alle 
de virksomheder, der producerer, sælger eller 
på anden måde beskæftiger sig med medicinsk 
udstyr, som kan være vidt forskellige produkter fra 
MR-scannere over operations- og hospitalsudstyr til 
katetre, høreapparater og insulin-penne. Branchen 
består af mennesker, der drives af viden, teknologi 
og knowhow. 

Mange karrieremuligheder
Mange ingeniører er beskæftigede inden for 
branchen, da deres faglige ekspertise muliggør 
produktion af fremtidens medicinske udstyr – 
dog er der også altid brug for folk med andre 
ekspertiseområder. 

Uanset hvad du brænder for, så tilbyder 
medtech-branchen dig nogle spændende karriere-
muligheder, hvor du kan gøre en forskel for mange 
menneskers dagligdag.

Vil du være en del af visionen?
Medtech-branchen arbejder i høj grad for at forbedre 
menneskers livskvalitet gennem innovation og 
effektivisering af sundhedsvæsenet. Som ansat 
i branchen er din indsats derfor essentiel for at 
afhjælpe de sundhedsudfordringer, vi står overfor her 
og nu og i fremtiden. 

Branchens vision er en fremtid, der kan sikre en 
hurtigere behandling med færre komplikationer.



Mød dem, 
der gør en 
stor forskel

Anna arbejder hos Ambu, hvor hun er med til at 
udvikle og forbedre processer og produkter. Meget 
af hendes tid går med at sætte sundhedsøkono-
miske studier op, der skal sikre, at procedurerne hos 
Ambu er så veludviklede og optimerede som muligt.

Ingolf har studeret datalogi, og bruger sine evner 
som Embedded Software Developer hos Oction. 
Ingolfs position hos Oction giver ham muligheden 
for at bruge hans viden samt kompetencer inden 
for computervidenskab og elektronik i en innovativ 
industri.
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Det der motiverer mig mest, er når jeg kommer ud og ser 
produktet i brug; at det vi går og laver til dagligt, er noget der 
hjælper både patienterne og lægerne.

Jeg har altid været interesseret i at forstå, hvordan ting 
fungerer, og hvordan de kan blive forbedret. At forbedre ting 
der ultimativt gør en forskel for andre mennesker, er den bedst 
mulige motivation.

”

”



Kezia arbejder med risikostyring, og hun evaluerer
hver dag potentielle risici ved medicinsk udstyr, der 
bliver brugt til at behandle millioner af mennesker 
i hele verden. Gennem Kezias arbejde har hun 
friheden til at udføre de idéer, som hun får. Desuden 
bruger hun sin viden til at sikre, at patienter verden 
rundt har medicinsk udstyr af højeste kvalitet.

Lasse arbejder hos Coloplast, og han er hver dag 
med til at udvikle innovative produkter, der bliver 
benyttet af mennesker verden over. Lasse bruger 
sine kompetencer inden for 3D-modellering, statistik 
og dataanlyse til at omsætte brugerbehov til 
kvalitetsprodukter.
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Det mest fantastiske ved mit job er, når brugerne af vores 
produkter siger: ”Det her er hvad, jeg har brug for - det her 
udstyr vil gøre en kæmpe forskel i min dagligdag.”

Man skal vælge medtech-branchen, fordi det er en spændende 
branche, der byder på mange udfordringer, og fordi man gør en 
forskel for mange mennesker, der virkelig har brug for det.

”

”



Medtech-branchen er et af de absolut stærkeste erhvervsområder i 
Danmark og oplever i disse år en enorm vækst. Det betyder at virksom-
hederne i høj grad efterspørger kvalificeret arbejdskraft.

Læs mere på medtechcareers.dk, hvor du også kan skrive dig op til at 
modtage spændende nyheder om branchen og se nye ledige stillinger i 
branchens mange virksomheder rundt om i landet.

Du kan også komme helt tæt på hverdagen hos nogle af dem, der 
arbejder i branchen ved at følge vores side på facebook!

Kom et skridt 
tættere på en 
spændende 
karriere 
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