
KYSTSKIPPER
LÆS TIL

Bliv skibsfører eller styrmand på 
(mindre) handelsskibe (op til 500 BT)

• Få en afvekslende og spændende maritim 
 karriere til søs, hvor ingen dage er ens

• Bliv øverste leder og styrmand på 
 et mindre eller mellemstort skib

NAVIGATØR-UDDANNELSE

LÆS MENS DU SEJLER
Kystskipper FLEX giver fleksibilitet, så du 
kan læse hjemmefra eller mens du sejler
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Som kystskipper sejler du som styrmand eller skibsfører på mindre fartøjer i Østersøen og danske farvande. 
Du kan vælge at tage uddannelsen med tilstedeværelsesundervisning på skolen eller som FLEX-forløb.

Kystskipper

Jobbet som kystskipper er varieret, da du 
både skal være vagthavende under sejlad-
sen og tage dig af skibets last. Det er uan-
set, om du transporterer gods, eller om ski-
bet har passagerer om bord. Du skal også 
være med til at holde skibet og maskinerne 
ved lige, ligesom du vil have lidt papirar-
bejde. Der vil desuden være lederopgaver 
over for den øvrige besætning på skibet.

Fleksibel uddannelse
Det er muligt at læse til kystskipper med 
traditionel undervisning på skolen eller 
med FLEX, hvor uddannelsen er tilret-
telagt som en kombination af online ak-
tiviteter og tilstedeværelse ved kurser og 
eksaminationer. Uddannelsen tager nor-
malt 20 uger (fuldtidsstudie), men du kan 
også vælge at tage den på 40 uger (delt-

idsstudie). Det betyder, at du kan sejle 
mens du læser, og du behøver heller ikke 
flytte under din studietid. 

Videreuddannelse
Med en kystskipperuddannelse kan du læse
videre til Sætteskipper og Skibsfører og 
derved komme til at sejle som styrmand og 
skibsfører i større skibe og fartsområder.

Vil du høre mere?
Send en mail til studievejledning@martec.
dk og kom i kontakt med en vejleder eller 
aftal at komme på besøg. Vi viser gerne 
rundt og fortæller om uddannelsen, vores 
faciliteter og svarer på dine spørgsmål. Du 
kan også læse mere på www.martec.dk.

Studiestart i januar og i juli.

MARTEC tilbyder 
følgende uddannelser:

Videregående 
maritime uddannelser:
• Maskinmester
• Skibsfører
• Skibsmaskinist
• Kystskipper
• Sætteskipper
• Fiskeskipper

Grundlæggende 
maritime uddannelser:
• Skibsassistent
• Maritim Student  HF & STX

• Skoleskibet DANMARK
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