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Som befaren skibsassistent får du større 
job- og lønmuligheder fremover. Uddannel-
sen tager 20 uger, hvor du bygger mere vi-
den på din uddannelse med bl.a. maskin- og 
ellære, maskinvedligehold, hydraulik, auto-
mation og køleanlæg, krankørsel, søsikker-
hed, brug af redningsmidler og arbejdsmiljø. 
 
På MARTEC har du desuden mulighed for 
at tage DUNA og ROC som efteruddan-
nelse om aftenen, mens du er på skolen.

Mens du læser, bor du på vores skolehjem, 
hvor du indkvarteres på 2-mands værel-
se med eget bad og toilet, samt fri WIFI. 
Køkkenet serverer lækker mad hver dag 
og der er thekøkken og fællesstuer på alle 
elevgangene til fri afbenyttelse.

Vores faste coach på skolehjemmet sørger 
for, at der altid er et udvalg af aktiviteter, 
man kan deltage i uden for skoletiden. Fx 
floorball-turneringer, fodbold, basket, hånd-
bold, ishockey, sjove sumobrydnings turne-
ringer, brætspilsaftener, filmhygge mv.

Der er desuden fri adgang til skolens gym-
nastiksal, fitness-, dart- & billard-rum. Og
den velkendte Palmestrand ligger lige uden- 
for døren.

Vil du vide mere uddannelsen, indkvarte-
ringen og dine muligheder på MARTEC, 
er du meget velkommen til at kontakte os 
på telefon 96 20 88 88. Se også ‘Afslut-
ningskursus for skibsassistenter’ under 
uddannelser på martec.dk.

LÆS MERE OG SØG IND HER:  WWW.MARTEC.DK

BLIV BEFAREN 
SKIBSASSISTENT PÅ 20 UGER
Er du ubefaren skibsassistent med 12 måneders 
effektiv sejltid og udfyldt uddannelsesbog, kan du 
blive befaren skibsassistent på 20 uger

CERTIFIKATER
Efter uddannelse kan følgende 
certifikater udstedes:

• Certifikat som befaren 
 skibsassistent jf. STCW

• Fuldgyldigt vagtholdsbevis, 
 jf. STCW-konventionens 
 reglement II/4,

• Duelighedsbevis i motorpasning

• §16-arbejdsmiljø

• §17-bevis

• STCW (VI/6-4) bevis for 
 uddannelse i særlige 
 sikringsopgaver

• Tankskibsbevis

• STCW (III/7) ETR

• STCW (VI/1-1) Refresher 
 Søsikkerhed

• STCW (A-VI/2-1) Proficiency 
 in survival craft and rescue boats 
 other than fast rescue boats

• GWO Slinger Signaller certifikat

Indgang til 

maskinmester-

uddannelsen

DER ER STUDIESTART 2 GANGE OM ÅRET


