
 

I et samarbejde mellem  og 

Kloge Hænder hos CO-RO A/S 

Kloge hænder er en dag, hvor I kommer til at opleve CO-RO A/S og nogen af virksomhedens 
faglærte, som vil fortælle om deres arbejde, produkter og uddannelsesvalg. Benyt dagen til at finde 
ud af hvad erhvervsuddannelserne kan byde på, og på at høre om de jobs I kan få, hvis I vælger 
denne karrierevej. I kommer også til at få en masse viden om fremstilling af læskedrikke, som I kan 
arbejde videre med hjemme på skolen.  

PS: CO-RO A/S er i øjeblikket under stor ombygning og I vil derfor ikke få mulighed for at se hele 
virksomheden, da dele af den er lukket ned. Det betyder også at besøget hos CO-RO A/S afkortes 
til max 3 timer – fra 8.30 til 11.30.  

Forberedelse og praktiske oplysninger 

• Undersøg hjemmeside for CO-RO A/S (http://www.co-ro.com/# ) for at se, hvad 
virksomheden producerer 

• Forbered spørgsmål til de ansatte på CO-RO A/S angående erhvervsuddannelserne og de 
jobs man kan få som faglært 

• Sørg for at tage tøj og sko på, som kan klare dagens udfordringer – praktiske sko og tøj. 
Bemærk at CO-RO A/S har en smykkepolitik. Derfor henstilles til at der ikke bæres smykker 
(hverken øreringe, fingerringe, armbånd, halskæder eller ure) 

 

Program for dagen 

Tidspunkt 08.30-11.30 Aktiviteter 

Velkommen Hvad og hvem er CO-RO A/S, samt introduktion til dagen, v/Tina Børvig 
HR Assistant. Eleverne deles op i 2 grupper 

Ingredienser Her kommer eleverne til at opleve hvordan de forskellige produkter 
blandes, ud fra nøje udarbejdet recepter. Blandingen foretages af 
ufaglærte produktionsmedarbejder (fx medarbejdere med fødevare 
baggrund, Industrioperatører). Recepterne er udarbejdet, og 
efterjusteret af farmaceuter 

Tapperier Her kan eleverne være med når der tappes i de forskellige emballager 

Vedligeholdelse Her kommer eleverne, sammen med en lærling, til at få indblik i den 
faglærte del af arbejdspladsen. Hvad laver en smed eller en elektriker 
på en virksomhed, der producerer læskedrikke? 

Opsamling og afrunding Eleverne får her mulighed for at stille spørgsmål og give udtryk for deres 
oplevelse af besøget. Tak for i dag. 

 

Praktisk information 

• Tid: kl.08.50-13.30 

• Sted: CO-RO A/S, Holmensvej 11, 3600 Frederikssund  

 


