DET ER NEMT AT ANSÆTTE EN LÆRLING
Det kræver kun tre ting:

TAG EN

• En godkendelse af virksomheden som
praktikvirksomhed. Ansøg med det samme
på iu.dk

SKIBSMONTØR-

• En uddannelsesaftale mellem virksomheden
og lærlingen

LÆRLING

• En uddannelsesplan, der laves sammen
med erhvervsskolen, og som beskriver, hvad
lærlingen skal lære
Søg og find en lærling på praktikpladsen.dk
HVAD MED DET ØKONOMISKE?
Virksomheden betaler overenskomstfastsat
lærlingeløn og modtager refusion, når
lærlingen er på skoleophold.

HVAD KAN I BRUGE EN SKIBSMONTØR TIL?
En skibsmontør fremstiller reservedele i metal og kan montere, reparere
og udføre forebyggende arbejde på udstyr til skibe.

Spørgsmål om løn og overenskomst kan I stille
til jeres organisation.
FÅ MERE INFORMATION

Skibsmontøren arbejder også med avanceret udstyr og tekniske systemer på skibe og kan planlægge og udføre komplekse opgaver på skibsudstyret. Skibsmontøren kan også reparere skibet, mens det sejler, og er
derfor en vigtig ressource, fordi det er dyrt, når skibet ligger stille i havn.

I kan læse mere på www.faglært.dk eller
kontakte udbyderne af uddannelsens
hovedforløb, som kan hjælpe med det
praktiske:

HVAD INDEHOLDER UDDANNELSEN?

EUC Nord,
Frederikshavn
Telefon: 72 24 60 00

Skibsmontøren bliver uddannet i et samarbejde mellem skole og
virksomhed. Størstedelen af uddannelsen foregår i virksomheden, som
ansætter lærlingen.

Rybners,
Esbjerg
Telefon: 79 13 45 11

Grundforløbet: Uddannelsen starter med et grundforløb på en
erhvervsskole, hvor lærlingen lærer:
•
•
•
•
•

Svendborg
Erhvervsskole
Telefon: 72 22 57 00

Hvordan man monterer og demonterer dieselmotorers hoveddele
At udføre termisk og mekanisk sammenføjning
At udføre maskinel og manuel bearbejdning
At betjene flammeskærer, koldsav og pladesaks
Hvordan enkle pumper, ventiler og rørsystemer virker

Hovedforløbet: Under hovedforløbet bliver lærlingen uddannet:
•
•
•

I tekniske, mekaniske og hydrauliske anlæg på mindre skibe,
fiskekuttere, energianlæg eller offshore-anlæg
Lærlingen undervises også i driften af dieselmotorer og rørsystemer
samt vedligeholdelse og reparation af dem
I Loven om Havmiljø og andre gældende regler på havet
Yderligere spørgsmål kan stilles til:
Industriens Uddannelser
Mail: iu@iu.dk
Telefon: 33 77 91 11

UDDANNELSENS FORLØB
Varighed:
Uddannelsen varer typisk tre år og seks måneder, ekskl.
grundforløbet, hvoraf lærlingen er på skole i 35 uger.
Der kan ansøges om merit, og for personer over 25 år er
varigheden kortere. Uddannelsen udbydes med eux med en
længere varighed.

Sådan er uddannelsen bygget op:
(Figuren er vejledende)

Grundforløb

Hovedforløb praktik

Hovedforløb skole

faglært.dk

