Geeft u deze aankomende
monteurs een kans? Los nu uw
personeelstekort op!
Werkzoekenden maken kennis met een baan in de
installatie- en/of elektrotechniek.

Biedt u als werkgever deze aankomende monteurs een kans op een
duurzame arbeidsplek?
Wij Techniek, Installatieschool Didam en Werkgeversservicepunt
Midden-Gelderland starten - met het oog op het grote tekort aan
technisch personeel in de branche - een geweldig omscholingsproject.
Potentiële werknemers krijgen een gratis opleiding basisvaardigheden
‘Loodgieter’ of ‘Elektromonteur’.
Meer inzicht in kansen en mogelijkheden
Mensen hebben vaak geen beeld bij een baan in de installatie- en/of elektrotechniek. Met dit
project maken potentiële werknemers nader kennis met de branche. Ze zien wat het werk
inhoudt en wat er zo leuk aan is. Daarnaast wordt duidelijk waarom het werk goed bij hen past
en welke functies en opleidingsmogelijkheden er zijn.

Duurzame arbeidsplek
Het opleidingsplan is goedgekeurd door diverse gemeenten, UWV, VNO-NCW, Wij Techniek,
IW Achterhoek en Rivierenland en het Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. Potentiële
werknemers gaan na een assessment een opleidingstraject starten - met behoud van uitkering en lopen maximaal 6 maanden stage.

Scholingstrajecten
In dit omscholingsproject worden de onderstaande twee opleidingstrajecten aangeboden:
Basis installatietechniek (21 dagen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introductiegesprek met de docent (wat willen we bereiken);
Materiaalkennis, gereedschapskennis en veiligheid;
Tekeninglezen en symbolenkennis;
Koperen buis bewerken;
Snijden en afbramen;
Verbindingstechnieken, solderen, knellen en persen;
PVC bewerken;
Afvoersystemen, verlijmen en monteren
Monteren van sanitair;
Meerlagenbuis t.b.v. water- en gasleidingen;
CV techniek en radiatoren;
Opbouw gastoestellen;
Ruimte voor maatwerk;
Afsluiting, met eventueel advies voor vervolgcursus.

Basis elektrotechniek (21 dagen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introductiegesprek met de docent (wat willen we bereiken);
Materiaalkennis, gereedschapskennis en veiligheid;
Tekeninglezen en symbolenkennis;
Begrippen als spanning, stroom, weerstand en vermogen;
Meten en berekenen;
Basisschakelingen;
Praktische vaardigheden m.b.t. elektrische installaties;
Relais- en contactor (magneetschakelaars) schakelingen;
Veiligheid in huisinstallaties;
Het draaistroomnet (3-fasen);
Ruimte voor maatwerk;
Afsluiting met eventueel advies voor vervolgcursus.

Interesse of vragen?
Wilt u één of meerdere kandidaten ook een kans geven binnen uw bedrijf of heeft u vragen over dit
project? Neem dan contact op met een van de onderstaande contactpersonen:
Roland Baauw
Dennis van Huët
Margreet van de Worp

06 - 11857245
06 - 13275768
06 – 29501272 / 0800-6061

Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland
IW Achterhoek en Rivierenland Margreet
Wij Techniek Teamwork

