
Långa lediga perioder 
med lön

3Roliga år!

LÄTT 
att få jobb

Upptäck 
världen

    

Sjöfart
Välj

PÅ HÄRNÖSANDS GYMNASIUM



På sjöfartsutbildningen på Härnösands gymnasium varvas teori 
och praktik. En stor del av utbildningen sker på skolfartyget 
M/S Topaz i Höga Kustens vackra skärgård. Du kan välja att läsa 
utbildningen så att du får högskolebehörighet eller fördjupa dig 
i olika praktiska kurser som exempelvis svetsning.

När du tar studenten är du utbildad 
matros eller befaren maskinpersonal 
(motorman), beroende på vilken 
inriktning du har gått.  

Efter studenten kan du välja att läsa 
vidare till sjökapten, sjöingengör eller 
någon annan högskoleutbildning. 

Du kan också börja jobba direkt, de 
flesta av våra elever får jobb direkt efter 
examen om de vill.

Inom sjöfarten jobbar många i en 
månad och är sedan hemma en månad 

med full lön. Det ger stor frihet att bo 
precis där det passar dig.

Toppmodern  
fartygssimulator
Sjöfartsutbildningen har två 
toppmoderna fartygssimulatorer. Där 
kan du träna att manövrera olika fartyg 
i olika miljöer och väder, till exempel 
lägga till med ett kryssningsfartyg vid 
Stadsgårdskajen i Stockholm. 



Inriktningar
Alla elever läser gemensamt det första 
året. Andra året kan du välja mellan 
inriktningarna däck och maskin. Du 
fördjupar dig i din inriktning både 
på skolan, på skolfartyget och under 
din praktik. Du har 75 dagars praktik 
uppdelad på minst två perioder. 
Praktiken kan du göra på olika typer 
av fartyg som exempelvis Viking Line i 
Östersjön eller isbrytare i Bottenhavet. 

Däck
På däck arbetar du som utkik på 
bryggan, med surrning, övervakning av 
last, förtöjning och löpande underhåll.

Maskin
I maskin (fartygets motorrum) arbetar 
du med övervakning, service, underhåll 
och felsökning. 

Studentbostäder i  
Härnösand
Flyttar du till Härnösand för att gå 
sjöfartsutbildningen? Då finns möjlighet 
att söka studentbostad. De flesta elever 
som kommer till Härnösand bor på 
samma område på Volontärvägen. 

Lägenheterna ligger 5 minuters 
promenad från skolan och har nära till 
både centrum, idrottsanläggningar och 
mataffär. Vi hjälper dig gärna! 

Mer info
För mer info om utbildningen och 
studentbostäder, kontakta:  
Raymond Persson  
Telefon: 073-088 00 84 
E-post: raymond.persson@harnosand.se



”

”

EN ANNORLUNDA 
UTBILDNING. DET 
BÄSTA ÄR ATT FÅ 
LÄRA SIG ARBETA 
SOM GRUPP FÖR ATT 
UTFÖRA UPPGIFTER 
OCH LÖSA PROBLEM.  
ÄLSKA HAVET! 

Vill du veta mer?    
harnosand.se/sjofart

Facebook
Sjöfartsutbildningen 
Härnösands gymnasium

Instagram
@Harnosjofart


