
 

 

 
 
 
 
 
SIMAC Training og DONG Energy Wind Power samarbejder omkring uddannelse af Marine- og 
helikopterkoordinatorer til offshore vindmølleparker 
 
Gennem foråret 2016 har der været tæt dialog mellem DONG Energy Wind Power og SIMAC, om 
hvordan sidstnævnte kunne bistå med uddannelse af ”Marine & Helicopter Coordinators” til deres 
kommende MHCC i Grimsby. 
 
I ugerne 31-33 har SIMAC Training derfor varetaget en del af den samlede 12 ugers opkvalificering, 
som DONG Energy Wind Power giver sine nye medarbejdere. Dette har henover sommeren givet 
anledning til hektisk aktivitet på Graaesvej 27 i Svendborg, hvor SIMAC Training har adresse. 
 
Kursisterne indledte med en uges ROC radiokursus for at gøre dem fortrolige med maritim 
radiokommunikation. Efterfølgende blev en uge brugt i SIMACs avancerede simulatorer med fokus på 
maritim teknologi samt en forståelse af handelsskibes manøvreevne. Den afsluttende uge var centreret 
omkring rollen som marine- og helikopteroperatør, hvor SIMAC Trainings instruktører havde 
opbygget et simulationsmiljø på data leveret fra DONG Energy Wind Powers eksisterende 
vindmølleparker. 
 
Kursuslederen for SIMAC Training, Bo Nørregaard Jensen, udtaler ”Det er med stor tilfredshed, at 
SIMAC Training er lykkedes med samlet set at kunne tilbyde den bedste løsning til DONG Energy Wind 
Power, da det understreger, at det daglige fokus i organisationen bærer frugt. Ydermere har det tætte 
samarbejde med DONG Energy Wind Power omkring deres ambitiøse opkvalificeringsprogram 
bidraget med indsigt og input, som SIMACs egne studerende ligeledes fagligt vil kunne profitere af på 
sigt.” 
 
DONG Energy Wind Powers medarbejdere er nu, efter 3 uger i Svendborg, for senere i denne måned at 
returnere til England efter endt uddannelse. De færdiguddannede medarbejdere begynder i deres nye 
jobfunktion i Grimsby Marine & Helicopter Coordination Centre d. 1. oktober 2016.  
 
Henvendelse vedrørende denne meddelelse rettes til Kursusleder Bo Nørregaard Jensen, tlf.: 7221 
5651, boj@simac.dk,  
 
Henvendelse vedrørende virksomhedstilpassede kurser rettes til Kursussekretær Mette Sonne Mazur, 
tlf.: 7221 5560, training@simac.dk 
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