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SPRINGBRÆT 

TIL EN MARITIM 

KARRIERE

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse er en dannelsesrejse, der ruster dig til en karriere i Det Blå 
Danmark og giver dig et indblik i livet til søs. Du får en kombination af praktisk håndelag og teoretisk 
indsigt på uddannelsen, og allerede efter 20 uger på skole er du klar til at komme ud og sejle. Uddan-
nelsen åbner også op for flere uddannelsesmuligheder indenfor det maritime fag.
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Hos MARTEC lægger vi vægt på intensiv 
undervisning med mange undervisningslek-
tioner i et fagligt og socialt fællesskab, for 
vi tror på, at dette er måden at hjælpe flest 
mulige frem til en god uddannelse og samti-
dig sikre et højt fagligt niveau.

Studiemiljøet på MARTEC er kendetegnet 
ved, at du har tæt kontakt til din underviser 
og indgår i et nært socialt miljø, som du kan 
føle dig hjemme i. Her siger vi godmorgen 
og tak for i dag og skolerne er åbne og til-
gængelige døgnet rundt. 

Har du lyst til at besøge Kragholmen, har 
du mulighed for at komme den første tors-
dag i hver måned. Vi byder på et måltid 

mad, viser rundt og besvarer dine spørgs-
mål. Du kan tilmelde dig og din familie på 
vores hjemmeside.

Læs meget mere om MARTEC og vores 
uddannelser på www.martec.dk eller kon-
takt  en af vores studievejledere på telefon 
96 20 88 88 (kl. 8-14) og hør mere om vo-
res uddannelser og tilbud. 

Vi ser frem til at se dig på MARTEC.

MARTEC tilbyder følgende uddannelser:

Videregående martime uddannelser: Grundlæggende maritime uddannelser:

• Maskinmester
• Skibsmaskinist
• Adgangskursus 

• Skibsfører
• Fiske-, Kyst- og 
 Sætteskipper

• Skibsassistent, 
• HF Søfart
• Skoleskibet DANMARK

Den Grundlæggende Maritime Uddannelse åbner op for flere uddannelsesmuligheder – 
lige fra ubefaren skibsassistent til skibsfører, som er den øverste befalende på skibet. Her 
kan du se opbygningen af nogle af de maritime uddannelser, som du kan bygge oven på 
din maritime grunduddannelse.

DEN GRUNDLÆGGENDE 
MARITIME UDDANNELSE GIVER DIG 
FLERE MULIGHEDER

INDLEDENDE EMNER – PÅ LAND

MARTEC, 20 UGER

9. KLASSE (FYLDT 17,5 ÅR), ELLER EUD, STUDENT / HF

BEFAREN 
SKIBSASSISTENT

SKIBSFØRER (KAPTAJN)

AFSLUTTENDE EMNER 

MARTEC, 20 UGER

SKIBSFØRER
SÆTTESKIPPER

KYSTSKIPPER 
ELLER FISKESKIPPER 

MARTEC

Læs mere om uddannelserne på 
vores hjemmeside www.martec.dk

UBEFAREN SKIBSASSISTENT

JOB TIL SØS ELLER PRAKTIK TIL SØS  

(Praktikken er 12 måneders effektiv sejltid)

SKIBSMASKINIST 

MARTEC, 1 ÅR

SKAL VI SKABE FREMTIDEN SAMMEN?

FØLG MARTEC PÅ DE SOCIALE MEDIER:

SKIBSMASKINIST



En maritim uddannelse er et springbræt til gode 
spændende jobs, høj løn og internationale karrieremuligheder

Som ubefaren skibsassistent er du den 
praktiske medarbejder om bord på skibet, 
og du kan varetage mange forskellige op-
gaver. Du kan holde vagt på broen, arbejde 
på dækket eller nede i maskinrummet, hvor 
motorerne dagligt skal vedligeholdes. Du 
er også med til at fortøje, håndtere kranen 
om bord og losse i havnen, udføre almin-
delige vedligeholdelsesopgaver rundt om-
kring på skibet eller hjælpe med rengøring 
og madlavning. 

På Den Grundlæggende Maritime Uddan-
nelse bliver du klædt på til en fremtid i den 
tekniske og maritime sektor. Du får en bred 
indsigt i den tekniske teori – koblet med 
praktisk erfaring og godt håndelag. 

Du lærer om navigation og får kendskab til 
skibets opbygning og indretning, samt at 
forstå materialer, teknologi og de tekniske 
principper, som anvendes af erhvervslivet.

Allerede efter 20 uger på skolen får du et 
kompetencegivende certifikat til at sejle 
som ubefaren skibsassistent. Herefter er 
du klar til at komme ud og arbejde til søs 
eller i praktik til søs, hvis du vil læse videre.

Uddannelsen er også en dannelsesrejse, 
hvor du bliver rustet til hverdagens opga-
ver. Du lærer fx at lave mad, betale regnin-
ger, og om almen hygiejne og rengøring. 

Uddannelsen er SU-berettiget.

TEORETISK OG

PRAKTISK UDDANNELSE I

INTERNATIONAL TOPKLASSE

På de ‘Indledende emner’ foregår al under-
visning på MARTEC Kragholmen, hvor du 
bor på skolehjemmet, mens du læser. 

På skolen lærer du om håndværksfag samt 
maskin-, el-lære og maskinvedligehold. 
Derudover får du undervisning i de ma-
ritime fag, vagttjeneste, søvejsregler og 
skibsteknik, branchekendskab, praktisk 
sømandskab og vedligehold, maritimt en-
gelsk, arbejdssikkerhed og arbejdsmiljø, 
brandbekæmpelse,  søsikkerhed samt ma-
ritim sikring, sundhedslære og førstehjælp, 
hygiejnekursus for søfarende  og grund-
læggende tankskibkursus.

Skolehjemmet
På skolehjemmet på Kragholmen indkvar-
teres du sammen med en af dine medstu-

derende i ny istandsatte kamre med eget 
bad og toilet, samt WIFI. Der er fitnessrum, 
bordtennis, masser af udendørs plads til 
aktiviteter og stranden lige udenfor døren. 
Køkkenet serverer lækker mad hver dag.

Eksamensbevis
Når skoleopholdet efter 20 uger er gen-
nemført og bestået får du et kvalifikations-
certifikat på, at du er ubefaren skibsassi-
stent, og du er nu klar til at komme ud og 
arbejde til søs. 

Videreuddannelse
Hvis du vil læse videre, skal du først i prak-
tik til søs, hvor du skal have 12 måneders 
effektiv sejltid for at kunne komme på skole 
igen. På uddannelsesoversigten kan du se 
nogle af dine muligheder.

Der er  studiestart i januar og juli, og der kan 
søges om optagelse helt frem til studiestart. 

Adgangskrav 
• Du skal være 17,5 år
• 9. klasses afgangseksamen
• Sund og rask (ikke farveblind)

Økonomi, hvis du er over 18 år
Du får SU som udeboende, mens du læser, 
fordi du bor på skolehjem. Skoleopholdet ko-
ster 1.027 kr. pr. uge, svarende til i alt 20.550 
kr. Det er inkl. kost og logi, lån af bøger, sik-
kerhedsmæssig forsvarlig beklædning/ud-
rustning og adgang til WIFI samt vaskerum. 

Økonomi, hvis du er under 18 år
Er du under 18 år er kost og logi gratis. Prisen 
er derfor reduceret til 535 kr. pr. uge, svaren-
de til i alt 10.700 kr.

JOB TIL SØS 
ELLER I PRAKTIK?

Når du har gennemført og bestået 
de 20 uger på skolen og har fået dit 
kompetencegivende certifikat er du 
ubefaren skibsassistent og klar til at 
komme ud og arbejde til søs eller i 
praktik til søs, hvis du vil læse videre.

PRAKTIK
Hvis du gerne vil læse videre inden-
for det maritime, skal du i praktik 
til søs. Du skal have 12 måneders 
effektiv sejltid for at kunne læse vi-
dere, hvilket tager cirka 2 år at op-
tjene, da du halvdelen af tiden er til 
søs og halvdelen af tiden har du fri 
hjemme. Du får løn under praktik-
ken, også når du er hjemme.

I løbet af din praktik indgår du blandt 
andet i brovagten og du skal også 
have  maskinrumstjeneste. 

MARTEC er medunderskriver på 
din praktikaftale, men du skal selv 
finde et praktiksted. MARTEC er 
gerne behjælpelig med dine ansøg-
ninger om praktikplads.

Hvis du ikke allerede har besluttet 
dig for, hvilken uddannelse du vil i 
gang med bagefter, skal du, når du 
er cirka midtvejs i praktikken, tage 
stilling til, om du ønsker at tage 
‘Afsluttende emner’ eller om du fx 
ønsker at uddanne dig til Skibsfører.

DEN GRUNDLÆGGENDE MARITIME UDDANNELSE
INDLEDENDE EMNER, 20 UGER


