
UBEFAREN SKIBSASSISTENT
START KARRIEREN SOM 



Brænder du for sikkerhed og service på højt plan, og vil du gerne udfordres med mange 
forskelligartede opgaver? Så kan et lønnet praktikforløb som ubefaren skibsassistent hos ESVAGT 
give dig ansvar og være den direkte vej til en spændende maritim karriere. Vi tilbyder en afvekslende 
praktiktid, hvor du har rig mulighed for at udvikle dig personligt og fagligt. 

SAFETY AND SUPPORT AT SEA
ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs. 

Vi fokuserer på kvalitet og sikkerhed og udbyder en bred vifte af ydelser til offshore industrien inden 
for både olie/gas og vind.

ESVAGT har hovedkontor og base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 offshore skibe – og en 
håndfuld nybygninger på vej. Skibene er udstyret med nyeste teknologi og specialudviklet udstyr. 

Alle skibe sejler under dansk flag og har faste, danske besætninger. Vi er ca. 70 ansatte på land og 
mere end 850 søfolk, heraf ca. 175 ubefarne under uddannelse til skibsassistent. 

PRAKTIKPLADS HOS ESVAGT 



HVAD LAVER MAN SOM 
UBEFAREN SKIBSASSISTENT...?
Der er i praktikperioden mulighed for at arbejde på forskellige skibstyper, som løser forskellige 
opgaver i olie/gas sektoren og i offshore vindparker. 

Olie/gas: På en typisk arbejdsdag vil du skulle udføre vedligehold af skibet, rengøring, have brovagt 
og hjælpe til i maskinrummet. Desuden er der jævnligt øvelser i førstehjælp, brand og redning. Du 
kommer til at træne rigtig meget i at sejle Fast Rescue Boat, så du til enhver tid er klar til at rykke ud i 
en redningsaktion. Der trænes både nat og dag samt i al slags vejr.        

Offshore vind: Her består din hverdag også af vedligehold, rengøring, brovagt og maskintjeneste 
samt en lang række redningsøvelser. På disse skibe har kunden op til 40 teknikere boende ombord. 
Du og dine kolleger har ansvar for, at teknikere, reservedele og værktøj transporteres til og fra 
vindmøllerne med Walk-to-Work gangvej eller Safe Transfer Boat. 

INTERN UDDANNELSE
Du vil løbende blive uddannet og trænet i forhold til kravene i den skibstype og sektor du arbejder 
på. Som nyansat hos ESVAGT starter du med et 11 dages introkursus i Esbjerg, så du er godt klædt på 
til din første udmønstring. 

Der er en uddannelsesofficer om bord på alle skibe, som vejleder dig i praktikforløbet og støtter dig i 
at få gennemført alle moduler i Søfartsskolens og ESVAGT’s interne uddannelsesbøger. 

I løbet af praktikperioden skal du vælge retning: Dækket, maskinen eller broen. 
Uddannelsesofficeren hjælper dig med dette valg og sørger for, at du får den rette tjenestetid i det 
valgte område, så du opfylder kravene til næste skoleforløb.  
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MARITIME UDDANNELSERDIN KARRIERE HOS ESVAGT 
STARTER SOM UBEFAREN
Hos ESVAGT er ”Craftsmanship and Dedication” en kerneværdi. Vores styrke er engagerede søfolk 
med solid håndværksmæssig kunnen. For at fastholde denne styrke, har vi valgt, at alle vore søfolk 
så vidt muligt skal starte som ubefarne hos ESVAGT. På den måde kan vi sikre os, at alle ved, hvad 
vi forventer, hvordan vores standard for vedligehold er, hvordan samarbejdet mellem bro, dæk og 
maskinen fungerer – og hvordan vi samarbejder mellem skib og land. 

Alle vores ubefarne skibsassistenter sejler som overtallige. Det betyder, at den sejltid, du optjener 
hos ESVAGT, er den samme, som hvis du havde været aspirant. Vi tilbyder ikke aspirantstillinger, da vi 
mener, at den grundviden, du får som ubefaren, er en god og afgørende ballast i jobbet som officer.        

UDDANNELSESMULIGHEDER
Når du har gennemført den grundlæggende maritime uddannelse, så er der mange muligheder 
for en udfordrende karriere til søs. Efter praktikperioden kan du videreuddanne dig til et job på 
dækket (skibsassistent), i maskinrummet (skibsmaskinist) eller som navigatør på broen (kystskipper, 
sætteskipper eller skibsfører). 

Hvis du har taget en HF Søfart med navigationsspeciale og har optjent 12 måneders effektiv sejltid, 
så kan du tage kystskipper eksamen på fjernstudie og starte direkte på sætteskipper uddannelsen. 
Dette skal dog koordineres med navigationsskolen senest et år før ønsket studiestart.



Hvis du har gjort det godt i din tid som ubefaren skibsassistent, så kan du se frem til et fast job hos 
ESVAGT. Størstedelen af de ubefarne, som fortsætter deres maritime uddannelse, kommer tilbage til 
ESVAGT som enten befarne skibsassistenter eller navigatører. 

“Min tid som ubefaren i ESVAGT har budt på utrolig mange oplevelser. Det at komme rundt på 
forskellige skibe, opleve forskellige ting og lære så meget som muligt var en kæmpe fordel da jeg kom på 
navigationsskole. 

På de skibe, jeg har været på, har kollegerne virkelig været gode til at lære fra sig, Der har været fokus på, at 
jeg ville læse til navigatør. Officererne på broen var utrolig åbne for at vise mig ting og forberede mig til at 
læse videre. 

Jeg havde masser af selvstændige ansvarsområder, hvilket gav mig mulighed for at udvikle mig og lære en 
masse om mig selv. Som ubefaren er du en del af beredskabet og en del af FRB besætningen. Vi træner rigtig 
meget i at sejle Fast Rescue Boats. Træning og redningsøvelser giver også et godt afbræk fra den almindelig 
hverdag som ubefaren. 

Jeg har hele vejen igennem følt, at ESVAGT har haft interesse i mig og har givet mig mulighed for at udvikle 
mig. Jeg var ikke et sekund i tvivl om, at jeg ville tilbage til ESVAGT, da jeg var færdig på navigationsskolen. 

Det er min klare følelse, at hvis man viser ESVAGT, at man ønsker en karriere hos dem, så gør de også alt hvad 
de kan, for at det sker.

Rasmus Kokholm 
Færdiguddannet som sætteskipper fra Skagen Skipperskole, 2017 

Nu navigatør hos ESVAGT

JOB EFTER ENDT UDDANNELSE

”



SÅDAN SØGER DU

VIL DU VIDE MERE OM ESVAGT

Din ansøgning og CV skal indtastes via hjemmesiden 
www.esvagt.com/career 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Tina.

Tina Halkjær Nielsen 
Recruitment & Training Manager 
Tlf: +45 78 730 766 
Mail: thn@esvagt.com

	 ESVAGT.com

 Facebook.com/SafetyAndSupportAtSea

 LinkedIn.com/company/esvagt

	 twitter.com/esvagt 

 bit.ly/esvagt-youtube

KRAV OG FORVENTNINGER TIL DIG
Du har lyst til praktisk arbejde på skibet 

Er fyldt 18 år på startstidspunktet og er i god fysisk form

Har gennemført den Grundlæggende Maritime Uddannelse eller HF Søfart

Er god til både dansk og engelsk, mundtligt og skriftligt

Har gyldigt sundhedsbevis, pas og søfartsbog

Har ren straffeattest (max 3 mdr. gammel) og ren drug test

Har lyst til at arbejde med brand, redning og førstehjælp til søs

Har mod på en hverdag med fuld fart på og masser af udfordringer

Og vil gerne lære at være en god sømand, som kan arbejde selvstændigt og sikkert til søs
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