
SÆTTESKIPPER
LÆS TIL

Bliv skibsfører på skibe op 
til 3000 BT eller styrmand på alle 
handelsskibe og på alle have

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

• Mulighed for at kombinere
 uddannelsen med sejltid

NAVIGATØR-UDDANNELSE

TAG NÆSTE SKRIDT I DIN MARITIME UDDANNELSE
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Tag det næste skridt i din maritime karriere og udvid dine jobmuligheder, både til søs og på land. 
Sætteskipperuddannelsen kan kombineres med sejltid og åbner op for jobs på alle verdens have.

Sætteskipper

Som sætteskipper er du styrmand og 
øverste leder på mindre eller mellemstore 
skibe, der kan sejle over hele verden. Du 
navigerer skibet og står for den daglige 
ledelse af mandskabet. Du sørger også 
for papirarbejdet og har ansvaret for sik-
kerheden om bord. På de helt store skibe 
kan du arbejde som 1. og 2. styrmand. 
Sætteskipperen kan også arbejde på land, 
fx som konsulent/sælger, havneassistent 
eller inden for shipping og logistik.

Uddannelsen
Uddannelsen til sætteskipper tager 1 ½ år 
og består af 3 semestre. Det første seme-
ster er uddannelsen til kystskipper. Der er 
fokus på ledelse, sikkerhed, driftsoptime-
ring og internationalisering med engelsk 
som arbejdssprog. Der undervises bl.a. i 

navigation, meteorologi, søret og admini-
stration, maritim ledelse, kommunikation, 
sikkerhed og miljøbeskyttelse, brandbe-
kæmpelse, maritim sikring, sygdomsbe-
handling, skibsteknik og maritim teknologi.

Har du mod på mere kan du læse videre til 
skibsfører, det tager 1 år, og på MARTEC 
kan du læse, mens du sejler.

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 facili-
teter og svarer på spørgsmål. Du kan også 
læse mere på 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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