
   

Maritim underviser på Marstal Navigationsskole 

Fremtidens Blå Danmark 

• Vil du være med til at uddanne besætningen til fremtidens maritime branche? 

• Har du lyst til at arbejde med unge og videbegærlige mennesker i et studiemiljø med nærvær og åbenhed? 

• Brænder du for at deltage i udviklingen af bæredygtigheden i skibsfarten i alle dens former? 

Om skolen 

Marstal Navigationsskole er en maritim skole under Uddannelses-og Forskningsministeriet. 

Skolens formål er at gennemføre uddannelse inde for godkendte maritime uddannelser i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og regelsæt. 

Der udbydes endvidere uddannelse og kursusaktivitet, der er underlagt til enhver tid gældende regler fra 
Søfartsstyrelsen. 

Desuden udbyder skolen konsulent- og udviklingsvirksomhed inden for maritime og beslægtede områder. 

Herudover tilbyder vi HF-søfart i samarbejde med VUC Fyn. HF-søfart er en ungdomsuddannelse, der kombinerer 
den grundlæggende søfartsskole med en fuld HF-uddannelse. 

Skolens virke er til en hver tid i overensstemmelse med Uddannelses- og forskningsministeriet samt Søfartsstyrelsens 
regelsætning for området. Skolen bliver løbende kvalitets auditeret af overordnede myndigheder. 

Om dig 

Marstal Navigationsskole søger en underviser med maritim uddannelsesbaggrund, skibsfører, skibsofficer eller 

dualofficer, sejladserfaring, gerne fra tankskibe, og naturligvis med bred viden og faglighed inden for de overordnede 

nautiske, operationelle og sikkerhedsmæssige felter.  

Om jobbet 

Du bliver en del af en dynamisk arbejdsplads med fuld fokus på udviklingen i det Blå Danmark, hovedfokus er 

naturligvis på undervisningen på de maritime uddannelser, der udbydes på Marstal Navigationsskole. 

Stillingen er en uddannelsesstilling, således forstået at der er indeholdt et efteruddannelsesforløb i selve 

stillingsstrukturen efter aftale mellem Dansk Magisterforening og Søfartsstyrelsen.  

Aflønning sker efter overenskomst mellem Dansk Magisterforening og Økonomistyrelsen. 

For yderligere oplysninger venligst henvendelse til Rektor Helle Bak Poulsen, e-mail:hellep@marnav.dk, telefon 

23421075. 

Opstart 1. januar 2021 eller snarest derefter efter aftale. 

Ansøgning 

Motiveret ansøgning med opdateret CV sendes til marnav@marnav.dk med ansøgning angivet i emnefeltet. 

Ansøgningsfrist er 15. december 2020. 

Om Ærø 

Se Ærø Kommunes hjemmeside om bosætning på Ærø. 

https://www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe/bosaet-dig-paa-aeroe 
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