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Service, reparation af alle fabrikater samt 
montering af ny motor og udstyr udføres af 
uddannede serviceteknikere.
Sommer- og vinterklargøring af din båd.
Professionel rådgivning i mere end 34 år.
Maritim butik og værksted i Horsens og 
bedding i Juelsminde. 
4 servicevogne der kører i hele Danmark. 
Autoriseret forhandler af bl.a.: 

Vi er og vi kan ..... både 
indenbords og udenbords. 

BLIV 
BÅDMEKANIKER

SERVICE OG REPARATION AF MOTORER 
 FEJLFINDING AF ELEKTRONISK UDSTYR 

ELARBEJDE 
RÅDGIVNING AF KUNDER 

HOS OS BLIVER DU IKKE GEMT VÆK BAG EN
VÆRKFØRER - DU ER I FRONT OG AFLEVERER STOLT DIT 
ARBEJDE TIL KUNDEN OG REPRÆSENTERER FIRMAET. 

AT VÆRE BÅDMEKANIKER ER ET 
UDFORDRENDE 

 OG MEGET KREATIVT OG 'TÆNKENDE' JOB. 

http://www.havneservice.dk/


 
Bådmekanikere arbejder hos 

lystbådefirmaer, bådmotorfirmaer og på 
værfter. Beskæftigelsesmulighederne er 

gode. 
Vi håber selvfølgelig, at du efter endt 

uddannelse bliver fastansat hos 
Havneservice. 

Bådmekanikeruddannelsen giver dig en grundlæggende viden 
om de forskellige motorer, der bruges i fritidsbåde og mindre 

erhvervsbåde. Du lærer både om installation, fejlfinding og 
reparation af motorer, det gælder også det elektroniske 

udstyr, der er på moderne fritidsbåde.  
 Typisk varer uddannelsen 4 år. 

Uddannelsen består af et grundforløb, der varer 20 eller 40 
uger (afhængigt af hvad du har lavet før du starter), 

samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder hos
Havneservice og skoleforløb. 

OM UDDANNELSEN:

Vi garanterer, at det bliver 
spændende og du får gode kollegaer 

Send hurtigst muligt din ansøgning til 
  havneservice@havneservice.dk 

Eller besøg os og få en snak. 

SE MERE INFORMATION PÅ: 
WWW.CELFERHVERVSUDDANNELSER.DK 

/ERHVERVSUDDANNELSER/BAADMEKANIKER 
Bådmekanikerens arbejde er selvstændigt, arbejdet er tit 
ude på både i havne. Kundekontakt er en stor del af jobbet 
og en bådmekaniker skal arbejde både håndværksmæssigt 
og med salg og service. En stor del af arbejdet går ud på, at 

reparere bådmotorer af forskellig slags, samt 
serviceeftersyn på motorer og både. 

 Bådmekanikeren står derfor ikke altid inde på et værksted  
Så i sommerperioden nydes vejret ofte ude på havnen.  

Bådmekanikeren arbejder med forskellige typer af motorer, 
der ligger i lyst- og erhvervsbåde. Bådene har typisk også en 

del elektrisk udstyr og det installerer, servicerer og 
reparerer bådmekanikeren også. Hydrauliske anlæg (anlæg 
og maskiner der virker ved væsketryk) skal også tilses og 

eventuelt repareres. 
En bådmekaniker installerer også nye motorer og 
bovpropelanlæg samt udfører diverse elarbejde. 

Generelt kan alt arbejde der skal udføres på en båd 
tillægges bådmekanikeren. 
Så jobbet er meget alsidigt. 

AT ARBEJDE SOM BÅDMEKANIKER:

VI HAR BRUG FOR DIG

Vores virksomhed er familieejet igennem 
mere end 34 år og atmosfæren bærer præg 

heraf. Virksomhedens ejere er Bjarne og 
Claus Brodersen. Se mere om virksomheden 

på www.havneservice.dk

JOB:

Vi hjælper 
hinanden med at 
hjælpe kunden


