Karrieremuligheder

Maskinmester 2018
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Som uddannet maskinmester får du adgang til et
væld af forskellige jobs og brancher.
De grundlæggende systemer i vores samfund - el,
vand og varme - styres af maskinmestre. Du kan
få job som teknisk leder eller arbejde med salg og
rådgivning. Du kan arbejde off shore med vind,
olie og gas. Eller du kan arbejde på søen i moderne handels- og passagerskibe eller i marinen.
Og som maskinmester får du kompetencer, der
rækker ud over landets grænser - der er mange
muligheder også internationalt.
Du har også mulighed for at læse videre på en
kandidat- eller masteruddannelse.

TER

Tilmelding og startdato
TILMELDINGSFRIST: 05.07.2018 kl. 12.00

optagelse.dk

STARTDATO: 20. AUGUST 2018

MASKINMESTER

Vil du vide mere?

- Danmarks bredeste tekniske uddannelse!

Hvis du vil vide mere om maskinmesteruddannelsen på Bornholm, kan du kontakte
studievejlederen på Maskinmesterskolen
København:
Annette Orup
Tlf.
mail:

21341613
studievejleder@msk.dk

- eller uddannelsesleder på EUD
Campus Bornholm:
John Anker
Tlf:

3065 0282

E-mail: ja@cabh.dk

– fremtiden starter her
Campus Bornholm
Minervavej 1
3700 Rønne
T: 5695 9700
post@campusbornholm.dk
campusbornholm.dk

Teknik og lederskab i kombination med
utallige karrieremuligheder i Danmark
og i udlandet.
– fremtiden starter her

MASKINMESTER

Bliv maskinmester
Med en gymnasial eksamen kan du tage 1. del af en maskinmesteruddannelse på Bornholm. Det er en uddannelse med
mange karrieremuligheder her og i udlandet - til vands eller
til lands!OPBYGNING OG VARIGHED

DEL 1
Med en gymnasial eksamen (HF, HHX, HTX, STX) starter du på et værkstedsskoleforløb på ialt 18 måneder - de første 9 på Campus Bornholm. Her lærer
du grundlæggende håndværksmæssige færdigheder. De næste 9 måneder er
du i praktik i en virksomhed - enten her på øen eller ovre.

Anders Sundberg, Aksel Pauck Holm og Magnus Kjær er tre glade maskinmesterstuderende. De var med på det første hold på MSK’s værkstedsskole på Campus
Bornholm, men har nu forladt klippeøen til fordel for det treårige, teoretiske forløb i
MSK’s splinternye rammer i Lyngby. Forude venter spændende udfordringer i velbetalte drømmejobs.

DEL 2

Anders har været i praktik hos JENSEN-GROUP på Bornholm.
Aksel har været i praktik hos Bornholms Energi og Forsyning på Bornholm.
Magnus har været i praktik i en industri- og marineteknik-virksomhed i Køge.

Anden del af uddannelsen af uddannelse er et teoretisk forløb, som varer 3 år
og afsluttes med et bachelorprojekt.
Denne del gennemføres på Maskinmesterskolen København.

VALGFAGSLINJER ALGFAGSLINJER
Du kan vælge blandt de udbudte valgfagslinjer på MSK eller vælge valgfag på
en anden dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution.

Del 1

=På Bornholm

Virksomhedspraktik
9 mdr.

Værkstedsskoleforløb
Værkstedsforløb
9 mdr.

Gymnasial
baggrund

Del 2

=I København

MSK udbyder følgende
valgfagslinjer:
HOVEDOMRÅDE:
Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser
Industry Technology, Elinstallation, Technical Facilities Management, Offshore
Technology, Maritime Electives.

SAMARBEJDSAFTALER SAMARBEJDSAFTALER
Maskinmesteruddannelsens
teoretiske forløb
3 år

Maskinmesterskolen København har samarbejdsaftaler med udenlandske
universiteter i bl.a. Shanghai, Newcastle og Sydkorea.

PRAKTIK
Der er stor interesse hos virksomhederne for at tage maskinmesterstuderende
i professionspraktik og bachelorprojekt. Praktikken kan tages til søs eller i en
virksomhed på land.

