
Studiepraktikanter fra SIMAC på Triple-E-besøg 

Mandag d. 20. oktober besøgte en gruppe gymnasieelever Triple-E-skibet Mærsk McKinney 
Møller i Aarhus Havn. Eleverne var indbudt til dette unikke besøg, fordi de er tilmeldt 
studiepraktik på SIMAC i Svendborg. Eleverne har dermed allerede vist stor interesse for de 
maritime uddannelser som maskinmester, skibsfører eller skibsofficer. Som led i en fælles 
interesse i at rekruttere unge til de maritime uddannelser inviterede Mærsk SIMACs 
studiepraktikanter ombord til nogle spændende timer og et unikt indblik i de moderne og 
højteknologiske rammer, der er hverdagen for besætningen på et af verdens største 
containerskibe. 
  
For at starte som skibsfører og skibsofficer samt maritim maskinmester skal man have en 
rederikontrakt med et rederi. Som Danmarks største rederi tager Mærsk hvert år et stort antal 
kadetter ind, og antallet er stadigt stigende. Især antallet af maskinmesterkadetter vil blive 
forhøjet igen næste år.  
”Allerede næste år skal vi bruge endnu flere kadetter i Mærsk, og vi prøver derfor nye tiltag af. I 
kraft af at de unge allerede har vist en interesse for vores branche ved at vælge SIMAC som 
studiepraktik-sted, finder vi det oplagt at byde dem indenfor på et af vores skibe. De danske 
kadetter er dygtige, og vi vil gerne have endnu flere – derfor optager vi igen næste år et øget antal 
kadetter.” siger Kim Balsløv Jørgensen fra Mærsks kadetrekruttering. 
  
Maskinmesteruddannelsen er fremtidens tekniske lederuddannelse. Med lav arbejdsløshed og høj 
løn er uddannelsen populær blandt de unge, og SIMAC har derfor uden problemer kunnet opfylde 
de kvoter, der er på uddannelsen, selvom vi har set en forhøjelse af kvoterne de senere år. 
Studiestart næste gang er i januar 2015. ”Jeg er rigtig glad for, at vi som maritimt 
uddannelsescenter får mulighed for at tilbyde vores studiepraktikanter dette ekstraordinære 
besøg, og jeg håber, det er noget, vi kan fortsætte med, så vi giver de unge det bedst mulige 
indblik i den maritime branche – fra teori på skolen til praksis på skibet. Det kan være med til at 
sikre en fortsat stor søgning til de maritime uddannelser på SIMAC” siger Nana Høgsland, 
Kommunikations- og marketingkoordinator på SIMAC. 
  
SIMAC deltager i det nationale samarbejde om studiepraktik sammen med landets andre 
videregående uddannelsesinstitutioner, hvor elever, der er i gang med det sidste år på en 
gymnasial uddannelse, i tre dage kan prøve kræfter med en videregående uddannelse. Onsdag d. 
22. oktober byder SIMAC 79 gymnasielever velkomne i studiepraktik, hvoraf en stor del således 
allerede har fået et indblik i livet om bord på verdens største containerskib.   
 


