MOTORCYKELMEKANIKER

At være motorcykelmekaniker

Som motorcykelmekaniker vedligeholder og reparerer man motorcykler. Ved reparationer og vedligeholdelse bruger man forskellige
håndbøger, instruktionsbøger og diagrammer, der viser, hvordan
de forskellige motorcykelmærker er bygget op. Bøgerne er ofte på
engelsk.

Krav til dig

Du skal være glad for mekanik og have teknisk snilde. Som motorcykemekaniker rådgiver og vejleder man kunderne, så der er vigtigt, at du kan lide med at have med mennesker og gøre.

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.

Direkte fra
9. og 10. klasse (+ 1 år)

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: 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
■ Matematik på E-niveau
■ Engelsk på F-niveau
Læs mere om uddannelsens fag på www.ug.dk.

Praktikplads

060416

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.
CELF har praktikcenter for motorcykelmekaniker, så her kan du
tage dit hovedforløb, hvis du ikke selv har fundet en praktikplads.
Du finder også Praktikcentret på facebook.

Kan jeg efteruddanne mig?

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for det cykel-, knallert- og motorcykeltekniske område
samt inden for køretøjsområdet.

Vil du vide mere?

Kontakt elevvejleder Tino Jørgensen, 61 632 961, tij@celf.dk eller
læs mere på www.celfeud.dk.

Tilmelding på www.optagelse.dk
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: Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen.

Mød Oliver
Oliver Joshua Detlefsen Hast, 19 år, Sydfyn
Oliver bliver færdig med grundforløbet på MC-mekanikeruddannelsen om få måneder. Oliver, der stammer fra Sydfyn, har valgt at gå
på CELF fordi han kender nogen, der har gået her før, og han har
ikke fortrudt sit valg.

”

Hvorfor motorcykelmekaniker?
”Jeg kan lide at køre motorcykel, og så kan jeg lide at reparere
motorcykler. Det er et stort præcisionsarbejde. Det er vigtigt, at alt
er på plads, og man skal vide, hvad man har med at gøre. Alt hvad
der bevæger sig ved hastighed, det kan jeg godt lide, man kan godt
sige, at jeg har lidt benzin i blodet”.
Interesse
”Har du interessen, kommer du langt, man skal interessere sig for
det, man arbejder med. Det er lige før, man skipper bruseren for
at komme på arbejde. Det er godt nok at have interessen, det skal
være perfekt, når den ruller ud.”
Hvad lærer du på grundforløbet?
”Du lærer at blive god på grundforløbet. Grundforløbet er til for at
lære. Mange tror ikke nok på sig selv. Det er et spørgsmål om at
ville, man skal lære det fra bunden. Mange rykker hele livet. Der er
altid noget at lære.
På værkstedet respekterer vi hinanden, vi driller hinanden venskabeligt. Det skaber socialt netværk. Lærerne er gode og retfærdige.
Straffen for at sidde med mobil er at feje i 10 minutter.”
Praktikplads?
”Jeg har allerede i gang med at søge læreplads. Jeg søger over
hele landet, om det er i Danmark eller i udlandet er underordnet,
jeg flytter efter alt”.
Hvordan ser dit liv om 10 år?
”Om 10 år er jeg mc-mekaniker – min største drøm er at bygge specialbyggede motorcykler, cloning af flere motorcykler, café-racere.
Lyden!”

”
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