LIGT JOUW
TOEKOMST
IN DE
INSTALLATIE
TECHNIEK?

IE
OPLEIDING ME T BA ANGA RA NT

Woensdag 25 oktober
Hanzepaats 1, Venlo
11.30 uur

DIREC T A A N
DE SL AG!
Je stapt bij een collega in de onderhoudsbus en rijdt
naar het eerste adres van de dag. De bewoner is blij
dat je de verwarmingsketel komt maken. Of dat je
ervoor zorgt dat de afzuiging in de badkamer het weer
goed doet. Samen met je collega zoek je naar de beste
oplossing. Een tevreden klant achterlatend, rijden jullie
naar de volgende. Zo kom je bij veel mensen thuis en
dat maakt iedere dag weer anders. Iets voor jou?

De installatiebranche zoekt, in samenwerking met het
Werkgeversservicepunt, mensen die werk willen maken van
techniek. Ervaring hoef je niet te hebben, interesse voor het
installatievak én twee rechterhanden heb je wel. Net als de wil
om te leren. Hoe jong of oud je ook bent.
Ben jij benieuwd of werken in de installatiebranche iets voor
jou is? Kom dan naar onze informatiebijeenkomst op
woensdag 25 oktober in Venlo. De installatiebedrijven,
het opleidingsbedrijf Installatiewerk Zuid-Oost en Metechnica
vertellen je dan alles wat je wilt weten van dit boeiende
werk-leer-traject.
BEN JIJ GESCHIKT?

CONTACT

Heb je vragen? Bel dan
0800 - 6061 of mail naar
steunpuntam@otib.nl*, vermeld
daarbij projectnummer P0060.
*OTIB Sectorplan is het opleidingsfonds
voor de technische installatiebranche

kemkens.nl
feenstra.com
spiro-clean.nl
breman.nl

- Je hebt iets met techniek
- Je bent flexibel
- Je hebt geen lichamelijke beperkingen
die het werken als monteur onmogelijk maken
- Je hebt een redelijke beheersing van de Nederlandse taal
- Je hebt een rijbewijs B of bent bereid dat te halen
HOE ZIET HET TRAJECT ERUIT?

- Bijeenkomst op woensdag 25 oktober van 11.30 tot 13.00 uur
- Intakegesprek
- Test; hier komt mogelijk een opleidingsvoorstel uit
- Meeloopdag bij een van de bedrijven
- Motivatiegesprek
- Aan de slag!
INTERESSE?

Kom op woensdag 25 oktober naar Venlo
Locatie: Stadskantoor, Hanzeplaats 1 in Venlo

