KARRIERE I BÅTBRANSJEN:

SPENNENDE OG
VARIERTE LÆRLINGEPLASSER
I MARITIMT MILJØ

Båtbransjeforbundet i Norge
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MOTORMEKANIKERFAGET
Som motormekaniker arbeider du med reparasjon og vedlikehold av forbrenningsmotorer
og drivverk. Motorene er gjerne høyteknologiske, og oppgavene kan omfatte reparasjon og
vedlikehold av drivverk, aggregater, samt hydrauliske og elektriske anlegg.
Utdanningsløp: VG1 Teknikk og Industriell produksjon alternativt VG1 Elektro - VG2 Kjøretøy – 2
år som lærling i motormekanikerfaget. Totalt 48 måneders utdanningsløp, 2 år på skole og 2 år i
bedrift.
Alternativt utdanningsløp: VG1 Teknikk og Industriell produksjon alternativt VG1 Elektro – VG2
Industriteknologi - 2 år som lærling i motormekanikerfaget. Totalt 48 måneders utdanningsløp, 2
år på skole og 2 år i bedrift.
Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittel motormekaniker.
NB! Begge løp kan starte fra VG1 elektrofag som et alternativ til VG1 TIP

P L AST M EKA N I K ERFAG ET
En plastmekaniker jobber gjerne i båtproduksjon og i bedrifter som bygger, reparerer og
vedlikeholder fritids- og yrkesbåter. Arbeidsoppgavene er meget varierte, og kan dreie seg
om å lage egne former, maler, fiksturer, foreta håndopplegg og vedlikehold og reparasjon av
plastbåter.
Utdanningsløp: VG1 Teknikk og Industriell produksjon alternativt VG1 Elektro – VG2
Industriteknologi - 2 år som lærling i plastmekanikerfaget. Totalt 48 måneders utdanningsløp,
2 år på skole og 2 år i bedrift.
Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittel plastmekaniker.

DATAE L EKT RO N I KER FAG ET
Dataelektronikeren arbeider innenfor områder hvor det stadig kommer nytt, avansert
elektronisk og datateknisk utstyr og nye systemer. Arbeidsoppgavene kan være installasjon,
drift og vedlikehold av elektronisk datateknisk utstyr, systemer og nettverk.
Utdanningsløp: VG1 Elektrofag – VG2 Data og elektronikk– VG3 Dataelektroniker – 1,5 år
som lærling i Dataelektronikerfaget. Totalt 54 måneders utdanningsløp, 3 år på skole og 1,5
år som lærling i Dataelektronikerfaget (Opplæringen foregår på VG3 i skole. Verdiskapning
foregår i bedrift)
Alternativt utdanningsløp: VG1 Elektrofag – VG2 Data og elektronikk – 2,5 år som lærling i
Dataelektronikerfaget. Eksamen VG3 Dataelektronikerfaget må avlegges i løpet av læretiden.
Totalt 54 måneders utdanningsløp, 2 år på skole og 2,5 år i bedrift.
Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittel Dataelektroniker.
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GØY PÅ VANNET! - MEN DET BLIR TØFFE TAK OGSÅ…
Som motormekaniker, dataelektriker, trebåtbygger, båtbygger, plastformer eller seilmaker, får du en spennende
og viktig jobb. Ikke bare bidrar du til at andre får det gøy på vannet – enda viktigere er det at du også gjør ditt for
sikkerheten til sjøs, både for fritids-, fiske- og handelsflåten. Uansett hvilket maritimt fag du velger å satse på, går du
en interessant og variert fremtid i møte. Oppgavene er like mangfoldige som sjølivet!
Kast loss for en utfordrende fremtid!

KO M P O S I T T BÅT BYG G ERFAG ET
Båtbyggeren jobber i bedrifter som driver med båtproduksjon – og i tillegg finnes mange
båtverksteder hvor båtbyggerne reparerer og vedlikeholder skrog, overbygg, rigger, innredninger og
installasjoner.
Utdanningsløp: VG1 Design og håndverk alternativt VG1 TIP – VG2 Båtbyggerfaget – 2 år som
lærling i komposittbåtbyggerfaget. Totalt 48 måneders utdanningsløp
Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittel komposittbåtbygger.

T RE BÅT BYG G ERFAG ET
Trebåtbyggeren arbeider i små og store bedrifter som driver med trebåtbygging eller renovering
av trebåter. Arbeidsoppgavene er svært varierte, med bruk av de forskjellige materialene som blir
benyttet i tradisjonell og moderne båtbygging.
Utdanningsløp: VG1 Design og håndverk alternativt VG1 TIP – VG2 Båtbyggerfaget – 2 år som
lærling i trebåtbyggerfaget. Totalt 48 måneders utdanningsløp. 2 år på skole og 2 år i bedrift
Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med fagbrev og yrkestittel trebåtbygger.

S EI L M A KER FAG ET
Seilmakerne arbeider ved seilmakerverksteder – og som seilmaker vil du lage og reparere seil,
målsydde trekk, kalesjer, presenninger og annet utstyr til båter. Du kommer tett på seilmiljøet – og
vil kunne veilede kunden for riktige seil og rigg.
Utdanningsløp: VG1 Design og håndverk – 3 år som lærling i seilmakerfaget. Totalt 48 måneders
utdanningsløp. 1 år på skole og 3 år i bedrift. Lærling må ta VG2 allmennfag på lærlingskole i løpet
av læretiden
Bestått fagprøve gir yrkeskompetanse med svennebrev og yrkestittel seilmaker.

18_10 Laerlingbrosjyre_Norboat_Lysebla.indd 3

13.12.2018 13:33

Båtbransjeforbundet i Norge

S P Ø R D EG S E LV NÅ R D U
V E LG ER UTDA NNI NG :
- FÅR JEG ET SPENNENDE YRKE?
- ER DET LETT Å FÅ JOBB ETTER ENDT UTDANNING?
- VIL JEG VÆRE FORNØYD MED LØNNEN?
- KAN JOBBEN GI MULIGHETER FOR PERSONLIG UTVIKLING?
- GIR JOBBBEN MEG GLEDE?
- FÅR JEG ET ALLSIDIG ARBEIDSMILJØ?

Vi velger å påstå at båtbransjen kan tilby deg alt dette. Derfor anbefaler vi deg en utdanning i et maritimt fag.
Mer informasjon om de maritime dagene får du på ditt lokale opplæringskontor. En oversikt over
opplæringskontorene ligger på nor.udir.no
Du kan også ta kontakt med Norboat på telefon 23 08 62 80.

Norboat er et ressurs- og kompetansesenter for båt og båtliv. Våre medlemmer representerer
alle deler av den profesjonelle fritidsbåtbransjen i Norge.
Fritidsbåtbransjen i Norge er i medvind. Bransjen kan tilby mange utfordrende jobber for deg
som er ung i dag. Du vil jobbe i hyggelige omgivelser, ofte nær sjøen - og du vil få interessante
og varierte arbeidsoppgaver med spennende høyteknologiske produkter.

norboat.no

facebook.com/batbransjeforbundetnorboat

Norboat AS | Fornebuveien 1-3, 1366 Lysaker | post@norboat.no | 23 08 62 80
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