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Maritime lærlinge tog touren!
52 lærlinge og lærlingeansvarlige fra de maritime virksomheder Orskov Yard A/S,
Vestergaard Marine Service A/S, Hirtshals Yard A/S og MAN Diesel og Turbo skiftede
fredag en almindelig arbejdsdag ud med virksomhedsbesøg på de fire virksomheder.
Dagen var arrangeret efter ønske fra virksomhederne, som er partnere i den maritime
lærlingeordning, der huses af MARCOD – Maritimt Center for Optimering og Drift.
Virksomhederne ønskede at give lærlingene mulighed for at opleve, hvordan det er at
være lærling hos kollegavirksomhederne i ordningen. Mange af lærlingene kender i
forvejen hinanden, da de under uddannelsen til enten smed, skibsmontør eller
industritekniker går i skole sammen.
Alle lærlingene besøgte i løbet af dagen tre virksomheder og interessen og spørgelysten
var stor. Da klokken slog fyraften var det tid til sociale arrangementer. Første stop var hos
Frederikshavn Skyttekreds, hvor der var pistol- og riffelskydning på programmet. Alle var
samlet og dagens indtryk blev vendt, inden aftenen afsluttede med ben og bowl i
Terminalen.
”Det har været en god oplevelse for lærlingene og de lærlingeansvarlige at være samlet til
et fælles arrangement på én gang. Jeg er sikker på, at der mandag morgen - når
lærlingene møder ind på hver sin arbejdsplads - vil blive udvekslet sjove oplevelser fra
dagen”, siger Anette Hermann Sørensen, som er super stolt over den glæde og
begejstring de unge viser for deres faglighed.
”Arrangementet bekræfter mig i, at unge der er i gang med en erhvervsuddannelse deler
et stort fællesskab, et rigtig godt kammeratskab og sammenhold - og jeg håber, at det
bliver en årligt tilbagevendende begivenhed”.
Fakta om den maritime lærlingeordning
Den maritime lærlingeordning er en samarbejdsordning mellem seks maritime virksomheder, som
har ansat en fælles ressource til at tiltrække flere lærlinge til den maritime branche, højne
kvaliteten i uddannelserne, understøtte virksomhederne i håndteringen af lærlinge samt koordinere
en turnusordning mellem partnerne således, at virksomhederne hjælper hinanden med at uddanne
deres lærlinge bedst muligt til fremtiden. Der er seks aktive partnere i ordningen Orskov Yard A/S,
Vestergaard Marine Service A/S, MAN Diesel og Turbo A/S, Hirtshals Yard A/S, Soft & Teknik A/S
samt Mariendal El-Teknik A/S. Sleeping partners er: Scanel International A/S, Karstensens
Skibsværft A/S, Hytek A/S, Victor A/S, Norisol A/S, Hanstholm Elektronik A/S samt Imers Industri
Montage ApS.

Fakta om MARCOD
MARCOD er et regionalt maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter
udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge.

MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den
maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i DK og Skandinavien. MARCOD
er etableret ultimo 2010 og støttes af Vækstforum Nordjylland, Den Danske Maritime Fond samt 4
nordjyske kommuner og 5 nordjyske havne. MARCOD er organiseret som en fond og har base i
Frederikshavn med satellitkontor i Aalborg. Centret har i alt seks ansatte og en ph.d.-stud. fra
Aalborg Universitet.

