Marin

SERVICETEKNIKER

1 år

”Det fattas 6000 välutbildade i
branschen, vilket betyder flera
hundra för landets Ford-verkstäder!”
Martin Olofsson,
Ford Motor Company Sverige AB

”Behovet är främst fler duktiga marintekniker som utför bra arbeten och inte
enbart ingenjörer och projektledare.”
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Nicolas Broberg, Marinkraft.

Mekanisk skärgårdsdoktor
I takt med att allt fler skaffar båtar har också behovet
av tekniker i den marina branschen ökat. Det saknas
omkring 1500 marintekniker i Sverige. En marin servicetekniker jobbar med att serva och laga båtmotorer.

Kurser i YH-utbildningen
• Arbetsmiljö, hållbarhet och rutiner,
15 p
• Båthantering, 25 p
• Båtunderhåll och service, 10 p
• Examensarbete, 10 p
• LIA 1, 15 p
• LIA 2, 30 p
• Marin framdriftsteknik, 20 p
• Marina installationer, 15 p
• Marina system, 15 p
• Marinel och marinelektronik, 30 p
• Maskinbefäl Klass VIII, 15 p
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för
Yrkeshögskolan
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Varierande och fritt yrke
Som marin servicetekniker är du ute
mycket på fältet och får arbeta praktiskt i ett rörligt och omväxlande yrke.
Du är en problemlösare med mycket
eget ansvar och har många kundkontakter. Om dagarna installerar, moderniserar och reparerar du båtmotorer
och maskiner.
På utbildningen får du lära dig att
arbeta med tekniska produkter, datorer
samt med el och mekanik. Du lär dig
om säkerhet och miljö, men också om
kvalitet och kundvård.
Du behövs i branschen
Branschen har stor efterfrågan på marintekniker med aktuell och rätt kompetens. I Stockholm räknar man med
att behovet är stort och i dagsläget
saknas minst 1 500 marintekniker i
hela landet. Dessutom kommer nyrekrytering att behövas eftersom många
marintekniker slutar på grund av ålderspension. I och med att det saknas
många marintekniker i Sverige är du
efter avslutad utbildning eftertraktad
på arbetsmarknaden.

Egen marinteknisk verkstad på skolan
Xenter och flera företag i branschen
har investerat i en verkstad på skolan
där du kommer att jobba med motorer av olika märken. Du får prova dina
kunskaper direkt och lär dig hur de
olika motorerna fungerar. Utbildningen
är framtagen tillsammans med branschen och är skräddarsydd efter de
behov som efterfrågas.
Praktik mer än en fjärdedel av tiden
Under drygt en fjärdedel, 12 veckor, av
utbildningen är du ute på LIA (praktik)
för att du snabbt ska komma in i arbetet. Då får du tips och råd från erfarna
och yrkesverksamma samt skapar
framtida kontakter.
Många hittar sin framtida arbetsplats
redan under praktikperioden. Är du en
person med ett intresse för teknik och
som är noggrann och flexibel? Gillar
du service, kundkontakt, att vara en
problemlösare och att arbeta praktiskt
och strukturerat? Då kan utbildningen
marintekniker vara rätt för dig.

Huvudläraren
Joakim Hember
i Xenters marinlabb.

Branschorganisationen
Sweboat har varit delaktiga
i att ta fram alla medlemsföretag som söker kompetensen. De flesta av dessa
företag behöver i framtiden
rekrytera 5 – 10 vardera
under den närmaste 3 –
5-årsperioden.
Mats Ericsson, Sweboat.

Kontaktperson:
Jan Sätherlund, utbildningsledare
070-868 29 37
jan.satherlund@xenter.se
jan.satherlund@botkyrka.se

