
MASKINMESTER
LÆS TIL

Bachelor of 
technology management 
and marine engineering

• Fremtidssikret uddannelse med
 masser af karrieremuligheder

• Høj løn og stor jobsikkerhed

PROFESSIONSBACHELOR-UDDANNELSE

INTERNATIONAL KARRIERE PÅ LAND ELLER TIL SØS



Vil du være en af fremtidens tekniske ledere? Maskinmesteruddannelsen er Danmarks bredeste 
og mest alsidige tekniske uddannelse. Derfor er der også et stort behov for uddannede maskinmestre.

Maskinmester

Som maskinmester får du rigtig mange 
jobmuligheder inden for en lang række tek-
niske områder både på land og til søs. Cirka 
4 ud af 5 maskinmestre arbejder i virksom-
heder på land. Ledigheden blandt maskin-
mestre er blandt de laveste i Danmark, og 
mange af vores studerende finder arbejde 
allerede inden uddannelsens afslutning.

Maskinmestre er meget efterspurgte inden 
for eksempelvis kraftværker, fjernvarme, 
vindmøller, skibsfart, hospitaler, el-net-
tet, offshore og olie/gas, hvor du fx kan 
arbejde som projektleder, projekt- eller 
salgsingeniør, teknisk sælger, energi- eller 
miljøkonsulent, testingeniør, applikations-
ingeniør, udviklingsingeniør, energichef, 
vagtchef, teknisk chef, vedligeholdschef 
eller driftsleder. 

Uddannelsen
Uddannelsen til maskinmester er en profes-
sionsbacheloruddannelse, der kombinerer 
et relativt højt teknisk niveau med en prak-
tisk forståelse og tilgang til at løse konkrete 
problemstillinger. Den er for dig, der gerne 
vil udvikle og tage ansvar, og som er teknisk 
dygtig med både hoved og hænder, og in-
teresserer sig for udviklingen i samfundet.

Vil du høre mere?
Skriv 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 spørgsmål. Du kan også læse 
mere på martec.dk.

Studiestart i januar og i august.
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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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