Vi har utbildningen
– du väljer destinationen!

Jobba till sjöss
– med massor av möjligheter!
Livet till sjöss är något alldeles speciellt. Kollegorna på fartyget blir som din familj och du får vänner för livet. Dessutom finns en flexibilitet som
många andra yrken inte kan erbjuda. Eller vad
sägs om att du till exempel kan jobba intensivt
i två veckor, för att sedan vara ledig lika länge.
Med full lön! Det innebär att du kan bo var du vill
i landet, med närhet till familj och kompisar.

Är du den äventyrliga typen som är sugen på att
se världen? Efter att ha avslutat Sjöfartsutbildningen får du en behörighet som gäller internationellt!
Sjöfartsbranschen är inne i en intressant fas, där
den tekniska utvecklingen är stark. Framtidsutsikterna är mycket ljusa, med stora möjligheter att få
jobb direkt.

Sjömansskolan – en liten
skola med hög trivsel
Sjöfartsutbildningen är i första hand en praktisk utbildning som
leder till en behörighet att jobba som manskap på däck eller i
maskin. På Sjömansskolan i Stockholm ger vi dig en utbildning av
riktigt hög kvalitet. Men precis lika viktigt är det att du trivs och
har roligt under din studietid.
Sjömansskolan består av en inriktning: sjöfart. Det gör vår skola
till en mindre och mer personlig skola med engagerade lärare
och motiverade elever. Våra lokaler finns på Långholmen, mitt
i centrala Stockholm, med närhet till bra kommunikationer. De
praktiska övningarna genomför vi på vårt skolfartyg M/S Polfors.
På Sjömansskolan ger vi dig den perfekta starten för ett
spännande yrkesliv!

Läs vidare till sjöbefäl
Ser du en framtid som sjökapten eller sjöingenjör? Då kan du som elev på Sjömansskolan välja
att läsa mer teori under utbildningen, som ger
dig behörighet att studera på högskola.

kan ställas inför och du vet hur livet ombord
fungerar. Du har helt enkelt lärt dig arbetet från
grunden, vilket är en riktigt bra egenskap för ett
befäl.

Med Sjöfartsutbildningen i ryggen har du en stor
fördel när du en dag ska börja ditt nya jobb. Du
vet vilka uppgifter och utmaningar ditt manskap

Du som inte är behörig till sjöfartsutbildningen har möjlighet att börja på en introduktion till sjömansyrket. Mer om
Yrkesintroduktionen kan du läsa på vår hemsida.

Vilket uppdrag passar dig?
Testa dig i jobbnavigatorn
Projektledare, befälhavare, motorman/matros,
specialist, förändringsledare?
Färjerederiet har goda framtidsutsikter, vi erbjuder
bra villkor och har behov av många nya medarbetare.

jobbnavigator.se

Under den första terminen i årskurs 1 får du prova på både däcks- och maskinarbete. Sedan väljer du inriktning Däck eller Maskin.
Jud som syns på bilden ovan läser för manskap i maskin. Om du vill höra hur det är att studera på Sjömanskolan kan du titta på filmen.

Att jobba på däck

Att jobba i maskin

Gillar du varierade arbetsdagar med målet att allt
på fartyget ska fungera? Då är jobb på däck något
för dig.

Är du vass på teknik, noggrann och uppfinningsrik? Då har du
rätt förutsättningar för att jobba som manskap i maskin.

Väljer du inriktning Däck får du fördjupa dina kunskaper om matrosens arbete på däck. Slipning och
målning, förtöjning, lastning, lossning och att hjälpa
till som utkik är några av arbetsuppgifterna.

Väljer du inriktning Maskin får du fördjupa dina kunskaper
om arbetet i maskinrummet. Som manskap i maskin är du
med och sköter driften av fartygets motorer, till exempel
genom kontroller av oljenivåer och oljetryck. Du hjälper också
till med reparationer och underhåll.

Den vackraste arbetsplatsen finns i vår skärgård!
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Viking Line erbjuder dig omväxlande jobb,
bra karriärmöjligheter och arbetsglädje!
Vi jobbar aktivt för att skydda Östersjön
genom hållbarhetsarbete, stöd och donationer.
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Tema:
XXX

En arbetsplats med
många möjligheter

Anteckningar om temat:
xxx

Tyngdpunkt 1: xxx
Tyngdpunkt 2: xxx
Tyngdpunkt 3: xxx

Är du intresserad
av att jobba inom
sjöfart?
Rederiaktiebolaget Eckerö
erbjuder ett brett urval
yrkesområden ombord på
våra fartyg. Anmäl ditt intresse till respektive rederi
eller på rederiabeckero.ax

jobb.birka.se | jobb.eckerolinjen.se | rederiabeckero.ax

APL – det bästa sättet att lära sig!
Välj ett fartyg som passar dig!
Sjöfartsbranschen är bred, vilket innebär att du kan
göra din APL på ett fartyg som matchar dina intressen. Välj mellan passagerarfärjor, lastfartyg eller
statliga isbrytare. Du som kan tänka dig en karriär
inom Försvarsmakten har chansen att prova på hur
det är ett jobba på marinens fartyg.
Din APL är ett perfekt tillfälle att visa vad du kan.
Gör du bra ifrån dig kan du ha fixat ditt första jobb!

Besöksadress
Mälarvarvsbacken 2,
117 33 Stockholm
Postadress
Box 9034,
102 71 Stockholm

Telefon
08-578 111 30
E-post
info@sjomansskolan.se
Hemsida
www.sjomansskolan.se

• 17969 • www.jssverige.se

Under Sjöfartsutbildningen gör du som elev
minst 60 dagar Arbetsplatsförlagt lärande (APL)
ute på stora fartyg och minst 15 dagar på mindre
fartyg. Under APL:en får du omsätta dina kunskaper i praktiken och lära dig ditt kommande yrke.
Du får också en inblick i den livsstil det innebär
att jobba till sjöss. Vi lovar att du kommer att utvecklas massor under APL:en, både när det gäller
ditt framtida yrke och som människa.

