
SKIBSFØRER
LÆS TIL

International lederuddannelse med 
hele verden som din arbejdsplads

• Udvid dine karrieremuligheder til søs, 
 eller få mulighed for at arbejde på land

• For dig, der allerede arbejder til søs

LEDERUDDANNELSE UDEN GYMNASIAL BAGGRUND

HØJ LØN OG STOR JOBSIKKERHED
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Drømmer du om en international karriere på de syv have? Eller er du tiltrukket af en international leder-
uddannelse, som du kan bruge både til vands eller til lands? Så er uddannelsen til skibsfører noget for dig.

Skibsfører  (uden gymnasial baggrund)

Som skibsfører har du mulighed for at blive 
kaptajn – den øverst ansvarlige leder om 
bord på skibet. Et skib fungerer på mange 
måder som en virksomhed på land, og som 
skibsfører leder du mandskabet og har an-
svaret for planlægning af sejladsen, sikker-
heden om bord, lasten og forskellige admi-
nistrative opgaver. I havn har du kontakten 
med de lokale myndigheder, og skal bl.a. 
sikre, at skibet losses og lastes korrekt.

Som skibsfører kan du sejle verden rundt 
fx i handelsflåden eller på krydstogt-
skibe. Du kan også sejle færger i inter-
nationale eller danske farvande. Men 
skibsføreren kan også arbejde på land, ud-
dannelsen giver gode muligheder for leder-
job fx i det private erhvervsliv, eller i søfarts-
industrien, på havne eller rederikontorer. 

Uddannelsen
Uddannelsen varer 2 ½ år og består af 4 
semestre uden praktik eller sejltid under-
vejs. Er du skibsassistent er første skridt 
en kystskippereksamen – og derefter fort-
sætter du på skibsføreruddannelsen. Er du 
sætteskipper kan du tage skibsføreruddan-
nelsen på 2 semestre (1 år) efter konceptet 
“læs mens du sejler”, se mere på martec.dk. 

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 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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