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VELKOMMEN TIL 
GIRLS’ DAY IN SCIENCE 2020 
HOS FIGHTER WING SKRYDSTRUP 
 

FLYVEVÅBNET: ALTID INDSAT – ALTID KLAR 
 

Er du interesseret i en dynamisk hverdag med store jagerfly og hele verden som din arbejdsplads? Har 
du lyst til at møde seje kvinder i tekniske jobs, opleve en flyvende arbejdsplads og lære om 
Flyvevåbnets rolle i samfundet og i hele verden? Hos Flyvevåbnet vil I møde nogle af vores kvinder, 
som arbejder med at forsvare Danmarks interesser fra luften. Gennem workshops og praktiske opgaver 
får I en forsmag på, hvordan det er at være på en flyvende arbejdsplads. Vi skal også tale om, hvordan 
man kan få en karrierevej inden for Flyvevåbnet. Vi glæder os til at se jer.   
 

PROGRAM 

09.00 Ankomst til Hovedvagten. 

09.00–09.20 Transport til mødested og sikkerhedsbriefing. 

09.20-09.35 Velkomst: Om opgaver hos Flyvevåbnet og Fighter Wing Skrydstrup. 

09.35-10.00 
Karriereoplæg: Hør om de forskellige job- og uddannelsesmuligheder i Flyvevåbnet.  
Mød piloter, flymekanikere og tekniske officerer. 

10.00-13.30 

Aktiviteter 

• Teknisk officer: Prøv kræfter med dine ledelses- og samarbejdsevner gennem en 
caseopgave. 

• Du får brug for både hænder og hjerne, når du skal løse opgaver om F-16. 

• Pilot: Gør klar til mission. 

• Mød også Dansk Svæveflyver Union og hør om ”air cadet” ordningen, hvis du 
interesserer dig for termik og flyvning.       

 
Vi er vært ved en frokost undervejs. 

13.30-13.40 Evaluering af dagen. 

13.40-14.00 Opsamling og tak for i dag. 

 

TID OG STED 
 

• 30. september 2020 kl. 9-14. 

• Lilholtvej 2, 6500 Vojens. 

 

VIGTIG INFORMATION 
 

• Vi serverer frokost.  

• Kom i fornuftigt fodtøj og varmt overtøj. 
 

 

 

 

VÆR GODT FORBEREDT 
 

• Besøg vores hjemmeside og undersøg 
job- og uddannelsesmuligheder i 
Forsvaret. 

• Se vores film om Flyvevåbnet 
via QR-koden. 

• Find Fighter Wing Skrydstrup 
på Facebook og Google. 

• Læs om Dansk Svæveflyver Union 

• Skriv spørgsmål ned, som du gerne vil 
have svar på af vores kvindelige 
medarbejdere. Det kan være tanker om 
uddannelse, job og fremtid.

 

https://karriere.forsvaret.dk/
http://www.dsvu.dk/

