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Som skibassistent arbejder du i hele ver-
den og oplever livet til søs med mange 
forskellige opgaver om bord. Du bliver ski-
bets alt-mulig-mand og skal både hjælpe 
på dækket og i maskinen. 

Opgaverne kan bestå i daglig vedligehold, 
kran-arbejde, fastgøre trosser og wirer, be-
tjening af spil, tjek af surringsgrej, vagttje-
neste/brandrundering, mindre reparations-
opgaver og andet forefaldende arbejde.

Mens du læser, kan du bo på vores sko-
lehjem, hvor du indkvarteres på 2-mands 
værelse med eget bad og toilet, samt fri 
WIFI. Køkkenet serverer lækker mad hver 
dag og der er thekøkken og fællesstuer til 
fri afbenyttelse.

Der er fri adgang til skolens gymnastiksal, 
fitness-, dart- & billard-rum, samt et udvalg 
af forskellige aktiviteter arrangeret af vores 
coach, som du kan deltage i. Den velkendte 
Palmestrand ligger lige udenfor døren.

Som skibsassistent har du mange mulig-
heder for videreuddannelse, lige fra små 
kurser til lange uddannelser, du kan fx læse 
videre til skipper eller skibsfører, eller til 
skibsmaskinist, hvis du er mere teknisk in-
teresseret.

Vil du vide mere uddannelsen og dine mu-
ligheder på MARTEC, er du velkommen til 
at kontakte os på telefon 96 20 88 88. 
Se også ‘Kursus for personer med svende-
brev’ under uddannelser på martec.dk.

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

BLIV SKIBSASSISTENT 
MED SVENDEBREV PÅ 10 UGER
Har du et svendebrev inden for jern og metal kan du 
uddanne dig til ubefaren skibsassistent på kun 10 uger. 
Det er en hurtig vej til at starte din karriere til søs.

CERTIFIKATER
Efter endt uddannelse kan følgende 
certifikater udstedes:

• Skibsassistent med svendebrev 
 (efter 12 måneders sejltid kan dette 
 ombyttes til befaren skibsassistentbevis) 

• Attest for bestået duelighedsprøve 
 i betjening af redningsbåde, 
 -flåder STCW (VI/2-1)

• Bevis for grundlæggende uddannelse 
 i søsikkerhed. STCW (VI/1-1, 1-3 og 1-4).

• Attest for bestået duelighedsprøve 
 i motorpasning.

• Bevis for brandbekæmpelse 
 i skibe STCW (VI/1-2).

• Bevis for førstehjælp STCW (VI/4 1-3).

• Bevis for uddannelse i særlige 
 sikringsopgaver - ISPS. STCW (VI/6-4).

• Attest for elektroteknisk menig 
 STCW (III/7).

• 2-delt vagtholdsbevis STCW (II/4).
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