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Kickstart din 
maritime karriere

• Bliv ubefaren skibsassistent

• Uddannelse med fællesskab, 
 unikke oplevelser og sammenhold

DEN GRUNDLÆGGENDE MARITIME UDDANNELSE



martec   |   Kragholmen 180   |   9900 Frederikshavn   |   Telefon 96 20 88 88   |   martec@martec.dk   |   www.martec.dk

På togtet får du en teoretisk og praktisk uddannelse i international topklasse, der giver dig adgang til 
vellønnede og spændende jobs i Det Blå Danmark og mulighed for at læse videre indenfor det maritime.

Ubefaren skibsassistent

Skibsassistenten er den praktiske medar-
bejder om bord på et skib, og kan varetage 
mange forskellige opgaver, fx holde vagt 
på broen, arbejde på dækket eller nede i 
maskinrummet, hvor motorerne dagligt 
skal vedligeholdes. Skibsassistenten er 
også med til at fortøje skibet, håndtere 
kranen om bord og losse i havnen, samt 
udfører almindelige vedligeholdelsesop-
gaver rundt omkring på skibet eller hjæl-
per med rengøring og madlavning.

Uddannelse og karriere
Uddannelsen varer cirka 20 uger og starter 
med 6 ugers værkstedsskole på MARTEC 
inden du påmønstrer Skoleskibet DAN-
MARK. Om bord på skibet er undervisnin-
gen på engelsk, og veksler mellem praktiske 
opgaver på skibet samt teoretiske timer. 

Når du har gennemført uddannelsen skal 
du i praktik til søs og optjene 12 måneders 
effektiv sejltid. Herefter kan du komme til-
bage  på skolen og læse videre. Uddannel-
sen er nemlig adgangsgivende til mange 
maritime uddannelser. Du kan fx vælge at 
læse videre til befaren skibsassistent eller 
skibsfører. Du kan også tage skibsmaski-
nistuddannelsen på kun et år. Den giver 
dig ret til at sejle som maskinchef i skibe 
op til 2999 kW.

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.

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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