
SKIBSMASKINIST
LÆS TIL

Sejl som maskinchef 
på skibe op til 2999 kW

• 1- årig teknisk 
 maritim uddannelse

• Ideel hvis du er uddannet indenfor 
 jern og metal og gerne vil arbejde til søs

UDDANNELSE MED BLENDED LEARNING

DU KAN ARBEJDE MENS DU LÆSER
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Skibsmaskinistuddannelsen er en 1-årig teknisk maritim videregående uddannelse, 
som er ideel, hvis du er uddannet inden for jern og metal og har lyst til at arbejde til søs.

Skibsmaskinist

Vil du være mester og have ansvaret for 
maskineriet ombord på de mindre skibe, så 
er uddannelsen til skibsmaskinist noget for 
dig. Når du er færdiguddannet, kan du sejle 
som maskinchef på skibe med fremdriv-
ningsmotorer på op til 2999 kW.

Uddannelsen
Du får et generelt kendskab til skibes op-
bygning og tekniske udrustning, ligesom du 
lærer at drive og vedligeholde disse tekni-
ske installationer i skibe. Undervisningen 
er både teoretisk og praktisk, og der bliver 
lagt meget vægt på det tekniske. Du lærer 
at betjene motorer, elektrisk udstyr, hydrau-
liske systemer samt kedel- og køleanlæg. 
Men du lærer også om ledelse, da skibsma-
skinisten skal kunne fungere som leder og 
stå med ansvaret i skibets maskinrum. 

Læs mens du arbejder
Uddannelsen er tilrettelagt som en kom-
bination af både tilstedeværelse og online 
aktiviteter. Det betyder, at du kan arbejde 
mens du læser, og at du ikke behøver at 
flytte under din studietid. Det er et fuld-
tidsstudie, så du skal være forberedt på, 
at der skal ligges en stor indsats, hvis du 
arbejder ved siden af.

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 4 gange om året.

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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