BÅDMEKANIKER

At være bådmekaniker

Som bådmekaniker arbejder du med fritidsbåde og mindre erhvervsbåde. En stor del af arbejdet går ud på at installere og
reparere bådmotorer af forskellig slags. Du foretager også serviceeftersyn. Bådmekanikere arbejder hos lystbådefirmaer, bådmotorfirmaer og på mindre værfter.

Uddannelsens trin/specialer ekskl. grundforløb
■ Bådassistent: 1 år og 6 mdr.
■ Bådmekaniker: 3 år og 6 dmr.

Det hører med til jobbet at være kreativ, omstillingsparat og serviceminded.

Ind på uddannelsen

Du kan starte to gange om året i august og i januar måned.
Du kan starte på uddannelsen i Nykøbing F.
Adgangskrav
Du skal have mindst 2,0 i snit i både dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve i 9. eller 10. klasse. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, skal du til en prøve, der er fælles for hele
Danmark, og herefter til en samtale, hvor det vurderes, om du kan
optages på CELF. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse skal
du desuden være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Under 25 år

Grundforløbets 1. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen
Grundforløbets 2. del: ½ år (20 uger)
Grundfagseksamen, GRUNDFORLØBSPRØVE
Praktikpladsaftale med en virksomhed
Hovedforløbet består af praktik- og skoleophold
Grundfagseksamen, SVENDEPRØVE
Uddannelsens længde ialt: 2 år og 6 mdr. - 4 år og 6 mdr.
Overgangskrav til hovedforløbet
Der er også overgangskrav, når du skal videre på uddannelsens
hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have bestået fagene:
■ Dansk på E-niveau
■ Engelsk på F-niveau
■ Matematik på F-niveau
Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.

Praktikplads

Det er dit eget ansvar at finde en praktikplads; men CELF’s Praktikcenter hjælper dig med at finde den rette praktikplads. Du er altid
velkommen til at kontakte praktikpladskonsulent Benny Hansen,
40 220 203, beh@celf.dk. Du finder også Praktikcentret på facebook. Der er mulighed for skolepraktik på CELF.

080416

Ja det kan du. Du kan bl.a. læse til produktionsteknolog, eksport
og teknologi og driftsteknolog offshore.
Supplerer du med adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan
du også videreuddanne dig til maskiningeniør.

Vil du vide mere?

Kontakt en elevvejleder på tlf. 54 888 999.
Eller læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk

Krav til dig

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

Kan jeg læse videre?

Direkte fra 9. og 10. klasse: Her skal du vælge hovedområdet:
TEKNOLOGI, BYGGERI OG TRANSPORT.
Se på www.celfeud.dk, hvilke fagretninger du kan vælge imellem.
Under 25 år:
Her skal du vælge bådmekaniker.

Mød Jonas
Jonas Skovgaard, 22, Vordingborg udlært bådmekaniker
januar 2014
Der er ikke mange i Danmark der kan kalde sig for bådmekaniker,
men det kan Jonas
Jonas blev udlært bådmekaniker i januar 2014 på det andet hold,
der overhovedet er blevet udlært i Danmark.
Jonas har det store held, at hans far har et bådfirma - Sydsjællands
Ship Service, som Jonas en dag skal overtage. Jonas begyndte at
skrue allerede som 10 årig - dog på knallerter. Inden Jonas gik i
lære, var politimand og ejendomsmægler oppe at vende.

”

Hvad skal der til for at blive en god bådmekaniker?
”Man skal kunne li’ at skrue og kunne forstå, hvordan motorer virker, være service- og kundeorienteret. Du skal ikke veje 200 kg, da
du skal kunne komme ned i motorrummene, ej klaustrofobi - godt
med kræfter. Man skal kunne lidt af hvert også træarbejde, elektrisk og glasfiberarbejde”.
Sprog?
”Engelsk som minimum, tysk er også en rigtig god idé, man skal
kunne forstå nordisk. Somme tider har jeg længerevarig korrespondance med kunder fra fx. Sverige.”
Hvordan er jobbet?
”Alsidigt job. Man laver ikke det samme hver dag og er ikke på det
samme værksted hver dag. Man kommer rundt og ser hele landet
– har lige været en tur i Malaga for at syne en båd for at vurdere og
skrive tilstandsrapport til en potentiel køber.
Om sommeren er der tryk på. Højsæson fra maj til september med
knald på hele tiden.”
Hvordan var det at gå på CELF?
”Vores ”klasselærer” er den bedste lærer, jeg nogensinde har haft
og et fantastisk menneske. Jeg har stor respekt for ham. God til at
forklare ting. Han gentager gerne, hvis man ikke har forstået. Godt
indtryk af de øvrige lærere.
Godt kammeratskab - vi var otte og havde det rigtig godt sammen.
Stadig ven med min makker - sådan én får man”.

Kringelborg Allé 7 · DK-4800 Nykøbing F. · Tel. +45 54 888 888 · E-mail: celf@celf.dk · www.celfeud.dk

”

