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En karriere med en
verden af muligheder
Maskinmestres kompetencer er stærkt efterspurgte inden for blandt
andet den grønne omstilling, biomasseanlæg, vindmøller på land og
offshore, energioptimering, biogasanlæg, hospitaler, rådgivende
ingeniører og ikke mindst skibsfart, som er i en rivende grøn udvikling
mod nul CO2-udledning.
Der venter dig med andre ord en karriere med masser af jobmuligheder
både til lands og til vands, og der er brug for dig!

fokus

I en tid med stort fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og
energioptimering i alle brancher er der mere end nogensinde
brug for de tekniske egenskaber, som er en maskinmesters DNA.
Hvis du vil være maskinmester på land, kommer du typisk til at
arbejde i virksomheder, som efterspørger ledelse og et stort
procesteknisk overblik. Det kan f.eks. være kraftværker,
produktionsvirksomheder, sygehuse, større tekniske anlæg eller
datacentre. Er du maskinmester til søs, har du ansvaret for skibets
maskineri og alt det tekniske udstyr om bord. Det betyder, at du
står for den samlede vedligeholdelse og drift af skibets motorer,
hjælpesystemer, pumper, generatorer m.v.
Du vil være en nøglespiller, når virksomhedernes energisystemer
skal omstilles fra sort til grøn energi. I dag har mange
maskinmesterjobs fokus rettet mod at udvikle grønne
energiløsninger og gøre en grøn forskel. For virksomheder er
maskinmesteren den person, som kan lede de tekniske projekter
og systemer samt udvikle løsninger i og til en grøn fremtid.
Som maskinmester mestrer du stort set alle tekniske discipliner,
og du lærer at håndtere løsninger på stort set alt i en virksomheds
dagligdag. Men du er ikke kun tekniker. Du omfavner både
mennesker og teknik og skal kunne indgå i tæt samarbejde med
kollegaer for at finde de bedste og mest optimale løsninger på
tekniske systemer og grøn omstilling.

Livet på
Maskinmesterskolen

Maskinmesterskolen
København tilbyder
lokal uddannelse
i Region Sjælland
Tættere på – flere uddannelser og stærke lokalsamfund. De unge i Region Sjælland
behøver ikke rejse langt for at uddanne sig. Maskinmesterskolen i København tilbyder
maskinmesteruddannelsen i tre sjællandske byer.
På ZBC i Slagelse, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse i Holbæk og på EUC
Sjælland i Næstved kan du starte din uddannelse til maskinmester.
Stor efterspørgsel på maskinmestre
I Region Sjælland er der mangel på maskinmestre, og maskinmesteruddannelsen er en yderst
relevant og spændende uddannelse, som taler direkte ind i den grønne omstillingsdagsorden.
Uddannelsen kommer nu til at supplere en palette af uddannelsesmuligheder, der allerede
består af en række ingeniør-, tekniker- og håndværkeruddannelser i regionen.
Hensigten med dette nye samarbejde er, at Maskinmesterskolen kan bidrage til at øge
rekruttering af studerende på STEM uddannelser i regionen.
Maskinmestre arbejder fx i produktions- og industrivirksomheder, på kraftværker,
i energiforsyningsselskaber, på skibe eller offshore med vind-, gas- eller olieproduktion.
Det er vigtige brancher i Region Sjælland, men ofte oplever det regionale erhvervsliv, at
det er svært at rekruttere maskinmestre.

Uddannelsens opbygning
Maskinmesteruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse. Det tager mellem 3 - 4½
år at blive uddannet maskinmester. Det afhænger af, om du kommer med en gymnasial
uddannelse, en erhvervsuddannelse eller begge dele.
Figuren nedenfor illustrerer din vej igennem maskinmesteruddannelsen
ud fra din uddannelsesbaggrund:

Vi har brug for maskinmesteren i fremtiden
Vi har brug for maskinmesteren i fremtiden. Hvorfor? Fordi maskinmesterens vigtigste
opgave er at optimere energiløsninger og sikre klimavenlige forsyningsveje til brugerne. Kort sagt; som maskinmester skal du lave fremtidens naturvidenskabelige løsninger i praksis.
ZBC i Slagelse, Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse i Holbæk og
EUC Sjælland i Næstved tilbyder alle det håndværksrettede forløb til maskinmesteruddannelsen. I samarbejde med Maskinmesterskolen København i Lyngby gør vi dig
klar til at starte på uddannelsen til maskinmester. På det håndværksrettede forløb skal
du blandt andet arbejde med fag som: måleteknik, pneumatik, motorlære og køling,
svejs og el, samt drejning og fræseteknik i praksis. Når du har gennemført det håndværksrettede forløb nærmere betegnede 1. til 3. semester hos enten ZBC i Slagelse,
Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelse i Holbæk eller på EUC Sjælland i
Næstved, er du sikret videre adgang på maskinmesteruddannelsen enten i Kalundborg
eller Lyngby.
Hvem kan starte for det håndværksmæssige forløb til Maskinmesteruddannelsen?
Du kan starte direkte på uddannelsen, hvis du har en STX, HF, HTX, HHX, EUX eller en
relevant erhvervsuddannelse. Du kan læse mere om adgangskravene her:
https://www.msk.dk/#optagelse

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om det håndværksrettede forløb hos ZBC i Slagelse, kan du
kontakte Uddannelseschef Michael Bang Dyrehave på telefon: 25 83 05 75.
Vil du vide mere om det håndværksrettede forløb hos Nordvestsjællands
Erhvervs- og Gymnasieuddannelse i Holbæk, kan du kontakte Uddannelseschef Søren Leig Olsen på telefon: 31 22 74 68
Vil du vide mere om det håndværksrettede forløb hos på EUC Sjælland i
Næstved, kan du kontakte uddannelseschef Ole Holm på telefon: 25 23 58 06.
Vil du vide mere om maskinmesteruddannelse i Kalundborg eller København,
kan du kontakte studievejleder Rikke Buch Nielsen på telefon 78 74 56 64 eller
studievejleder Peter Bruun på 29 44 84 12 og på mail studievejleder@msk.dk
Du kan også læse mere her: www.msk.dk

Læs mere på msk.dk

