
       

 

Oplysningsskema  
Marine- og snescootermekaniker uddannelsen 

 

Virksomhedens navn 
 

Indehaver/direktør 
 

Adresse 
 

Post nr. 
 

By  

Tlf. nr. 
 

GER. nr.  

 

 Kontaktperson 
 Direkte tlf. nr. 

 
 

 e-mail adr. 
 
 

 

 

Beskæftigede: Antal 

Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør)  

Medarbejdere med svendebrev inden for fagområdet eller med tilsvarende kvalifikationer 
 

Vil virksomheden kunne tilbyde lærlinge tilfredsstillende uddannelses- og 
oplæringsforhold (herunder miljøforhold)? Ja        Nej  

 

 
Lærlinge Godkendt til (antal) 

Ønsker godkendelse til (antal) 

Marine- og sne- 
scooter mekaniker 

  

 

 

Dato og underskrift 

For virksomheden: 
 
 
__________   ________________________________________________________________ 
 

 

 
 

Til brug for udvalgets vurdering af virksomhedens muligheder for uddannelse af lærlinge 
 bedes skemaet udfyldt og returneret til: 

 

KTI - Jern- og Metalskolen 
Postboks 29, 3900 Nuuk 

telefon 34 86 00 • fax 32 20 23  • e-mail jm@jernmetalskole.gl • www. kti.gl 

 
 
 



 
 

Arbejdsfunktioner i virksomheden for 
Marine- og snescootermekaniker uddannelsen 
 

Ofte 
Sjæl-
dent 

Aldrig 

Benzin og dieselmotor                                                                    Sæt X 

 Kontrol og reparation af kølesystem, smøresystem og ventiler    

 Udskiftning af toppakning    

 Udskiftning af tandrem.    

 Reparation af turbo og udstødningsanlæg    

 Udskiftning og justering af tændingskomponenter    

 Kontrol, service og test af motor    

 Kontrolmålinger af krumtap, knastaksel og cylindre    

 Kontrol og reparation af benzin- og dieselindsprøjtningsanlæg    

Transmission 

 Kontrol, reparation og service af transmissionssystemer    

 Kontrol, reparation af skruer og propelanlæg    

 Kontrol og justering af snescooterens transmissionssystemer     

Reparation af kunststofdele 

 Planlægger og udfører arbejdsopgaver ved reparation af skadede 

kunststofdele, der indgår i båden/snescooteren 
   

 Problemløser, planlægger og gennemfører arbejdsopgaver hvor der 

anvendes produkter indeholdende epoxy og isocyanater. 
   

Elektrisk forsyning 

 Kontrol og fejlfinding på batterier, starter og generator    

 Kontrol af strømforbrug – Montering, fejlfinding og reparation af 

ekstraudstyr 
   

Komfort- og sikkerhedsudstyr 

 Montering , kontrol samt reparation og service af sikkerhedsudstyr, 

motor og kabinevarmere, navigationsudstyr.  
   

Outboard- og inboard motorer 

 Arbejdes der hovedsageligt med påhængsmotoren i virksomheden    

 Arbejdes der hovedsageligt med indenbordsmotore i virksomheden    

Snescootere 

 Arbejdes der hovedsageligt med snescootere i virksomheden    

Bemærkninger: 
 
 
 
 
 

 

 


