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MARINTEKNIKER LÄRLING
Yrkesutbildning 900 poäng på 1 år
Marintekniker är ett varierande och
fritt yrke som många gånger förenar
intresse och livsstil för den som väljer
att arbeta inom branschen. Det har
under lång tid varit brist på marinmekaniker i hela landet.
Vi utbildar personer på en gymnasial nivå inom
såväl teoretisk som praktisk marinteknik. Det
handlar om allt från traditionell mekanik och installationsteknik, till ny teknik såsom diagnostisering och digitala märkesspecifika installationer.

Som marintekniker 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 båtarnas maskiner.
På utbildningen får du lära dig att arbeta med tekniska produkter, datorer och med el och mekanik.
Du lär dig om säkerhet och miljö, men också om
kvalitet och kundvård.

www.stromstad.se/vuxenutbildning

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Kurser

Poäng

MARINTEKNIKER LÄRLING

Marinmotor – introduktion

100

Diagnos och reparation

100

Marinelektronik 1

100

Intervallservice

100

Båtel 1

100

Nyinstallation

100

Båtsystem

200

Båthantering och underhåll

100

Utbildningsstart:
18 januari 2021
Utbildningsperiod 1: (400 poäng)
18 januari 2021 – 4 juni 2021
Utbildningsperiod 2: (500 poäng)
30 augusti 2021 - 14 januari 2022
Utbildningstyp:
Lärlingsutbildning, vuxenutbildning
på gymnasial nivå
Poäng: 900 poäng
Utbildningstakt: Heltid
Plats för undervisning:
Vuxenutbildningens lokaler på
Strömstad Gymnasium
Förkunskaper:
Sve/Sva 1
Körkort B
Studieekonomi:
Utbildningen är CSN-berättigad
Kostnader: Utbildningen är kostnadsfri
men du bekostar själv kurslitteratur, resor
till studiebesök och APL-plats.
Sista ansökningsdag:
15 december 2020
Ansökan:
stromstad.se/vuxenutbildning
Där finns länk till webbansökan

Bifoga när du ansöker:
Kopia på betyg och/eller intyg

KONTAKTA OSS
Sara Fröberg
Studie- och yrkesvägledare
0526-195 22
sara.froberg@stromstad.se
Sara Arvenberg
Rektor
0526-195 44
sara.arvenberg@stromstad.se
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