Bliv maskinmester
- en karriere med drivkraft

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.

Studerende på
Maskinmesterskolen
København
Som studerende på Maskinmesterskolen København befinder du dig midt i
et økosystem af maskiner, mennesker og muligheder. Uanset om du kommer
med en studentereksamen eller et svendebrev i hånden, starter din karriere i
erhvervslivet første gang, du træder ind ad døren på MSK.
Du vil opleve en uddannelsesinstitution, som er tættere på virkeligheden
end de fleste andre. Vi arbejder tæt sammen med erhvervslivet, hvor flere af
vores dygtige undervisere kommer direkte fra. Gennem virksomhedsbesøg,
praktikophold og afsluttende bachelorprojekter, kommer du også helt tæt
på relevante brancher og spændende virksomheder. I vores laboratorier og
værksteder kommer du til at arbejde med alt fra simulatorer til robotter, som
afspejler den virkelighed, du bliver uddannet til at være en del af.
Vores moderne bygninger og faciliteter midt i Campus Lyngby skaber et godt
studiemiljø både fagligt og socialt. Vores studerende er ambitiøse og målrettede, og de har en god bagage med udefra. Alt dette fremmer en positiv
ånd, samtidig med at det højner lærelysten og kvaliteten i undervisningen.
Her spilder vi aldrig tiden, men er altid i udvikling.

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:

Hvor lang tid tager det
at blive maskinmester?
Hvis du har en gymnasial baggrund, vil du starte på vores værkstedsforløb,
hvor du får de fornødne håndværksmæssige kompetencer. Derfor er det
heller ikke et must, at du har håndværksmæssige kompetencer på forhånd.
Her vil maskinmesteruddannelsen tage 4½ år at gennemføre.
Hvis du har en erhvervsuddannelse, skal du starte på et adgangskursus, hvor
du skal læse dansk (C-niveau), engelsk (C-niveau), matematik (B-niveau) og
fysik (B-niveau). Adgangskurset varer et halvt år og tages på DTU, mens de
sidste 3 år tages på Maskinmesterskolen København - hele uddannelsen
tager så i alt 3 ½ år at gennemføre.
Hvis du både har en studentereksamen og en erhvervsuddannelse, vil du
skulle starte direkte på uddannelsens teoretiske forløb. Her kan uddannelsen
gennemføres på blot 3 år.

Har du spørgsmål
til uddannelsen?
Kontakt vores studievejledning på telefon 78 74 56 64
eller på mail studievejleder@msk.dk

Maskinmesterskolen
Gyrithe Lemches Vej 20
DK 2800 Kgs. Lyngby
78 74 56 00
info@msk.dk
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