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Leren en werken als 
elektromonteur
in de infra.
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Inhoud leer-werktraject 
eerste monteur elektro- techniek

In 18 maanden tijd word jij opgeleid 
tot Eerste monteur laag- en 
middenspanningsdistributie. De eerste 6 
maanden ga je naar school in Ermelo. Je 
volgt Nederlandse taallessen. Daarnaast leer 
je het vak door het volgen van theorie- en 
praktijklessen. Na deze periode ga je stage 
lopen bij een aannemer. Hier doe je ervaring 
op die je nodig hebt als elektromonteur bij 
Liander. Tot slot ga je nog 2 maanden terug 
naar school om de opleiding af te ronden. 
Na het behalen van je opleiding ga je aan 
het werk bij Liander.

Ontwikkel je tot Eerste monteur elektrotechniek bij Liander.
Temphory, het UAF en Liander organiseren samen een leer-werktraject 
met baangarantie. Je volgt de mbo niveau 3 opleiding Eerste Monteur laag- 
en middenspanningsdistributie. Daarnaast krijg je extra Nederlandse 
taallessen. Tijdens de opleidingen en het werk word je goed begeleid 
door Temphory en het UAF. Ben je geslaagd voor deze opleidingen? Dan 
kun je als elektromonteur aan het werk in de infra.  Er is veel vraag naar 
elektromonteurs. Dit is een prachtige kans voor jou, waarbij je ook in de 
toekomst zeker bent van werk. Start 1 oktober en meld je nu aan!

‘‘ Bij Temphory haal je een diploma en doe je 
ervaring op in de praktijk. Daarna ben je zeker van 

een baan als monteur.’’ 

Marijn van Roekel, Business line manager Temphory

Extra aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur

Elke dag is anders tijdens de opleiding. Om je diploma’s en certificaten te behalen, ga je met veel 
verschillende opdrachten aan de slag. Daarnaast evalueren we aan het einde van iedere dag, in 
kleine groepen. Zo ontdekken we samen wat jij leuk vindt en houden we het afwisselend.

Naast de reguliere zaken is er extra aandacht voor de Nederlandse taal en cultuur. Hier word 
je goed in begeleid door Temphory, het UAF en Liander.  Dit doen we door extra taallessen en 
activiteiten te organiseren, zoals een zomer- en winteractiviteit.

https://technicalvalley.com/vacature/leer-werktraject-statushouders-liander?utm_campaign=UAF%20Liander&utm_source=Brochure%20UAF


Wat krijg jij?

• BEI VOP LS Assistent 
• BEI VOP MS 
• BEI VP LS-netten 
• BEI VP MS 
• Asbestherkenning 
• VCA VOL 
• BHV

Wanneer kan je deelnemen?

• Werkervaring of een opleiding richting de elektrotechniek 
• Beheersing van de Nederlands taal op minimaal B1 niveau 
• Een Nederlands rijbewijs of je bent bezig met praktijklessen 
• Je hebt een uitkering en je krijgt toestemming van de gemeente om deel te nemen 
• Je bent gemotiveerd en fysiek in staat om buiten te werken 
• Je bent bereid tijdens de opleidingsperiode te reizen

• Diploma Eerste monteur laag-  
 spanningsdistributie mbo niveau 3
• Diploma Eerste monteur midden-
 spanningsdistributie mbo niveau 3
• Veilig Werken Langs de Weg
• Een baan bij netbeheerder Liander 
 als monteur elektrotechniek

Liander

Liander is onderdeel van Alliander. Alliander is een groot Nederlands netwerkbedrijf, dat ervoor 
zorgt dat miljoenen klanten dagelijks elektriciteit en gas hebben. Alliander kreeg op 1 juli 2009 
haar huidige vorm en bestaat uit:

Liander: netbeheerder voor aanleg, onderhoud, uitbreiding en innovatie van gas- en   
  elektriciteitsnetten.
 
Qirion: voor complexe infrastructuren.
 
Samen zorgen Liander en Qirion voor het onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en aanpassing 
van het netwerk.

Bekijk het verhaal van oud-deelnemer Firas
 
Benieuwd hoe de werkzaamheden eruit zien? Bekijk dan hier het verhaal van oud-deelnemer 
Firas. Op avontuur met elektromonteur Firas - Liander. Firas vluchtte zes jaar geleden vanuit 
Syrië naar Nederland en werkt nu al meer dan drie jaar als monteur bij Liander.
  

https://werkenbij.alliander.com/testimonial/op-avontuur-met-elektromonteur-firas/


‘‘ Leren en werken is 
precies wat ik wilde. ’’
Foto: UAF / Suzanne Blanchard

Sedr Fatom begon in 2017 aan een nieuw leerwerktraject voor monteurs, samen met negen 
andere deelnemers. Sedr kan op deze manier door in de elektrotechniek, een vak waar hij in 
Syrië al ervaring in op deed.
 
Bij zijn aankomst in Nederland drie jaar gele den was Sedr vastbesloten een baan te vinden in de 
elektrotechniek. Het UAF wees hem op het nieuwe leerwerktraject dat is opgezet in samenwerking 
met netbeheerder Liander en opleider Temphory. Sedr: ‘Leren en werken:  dat is precies wat ik 
wilde, en meer dan ik me kon voorstellen.’
  

 

Hij maakte lange dagen voor zijn nieuwe oplei ding: ‘Ik moest om half zeven ‘s ochtends de deur 
uit en kwam om zeven uur ’s avonds thuis. Maar hard werken vind ik niet erg: ik weet waar ik het 
voor doe.’ Inmiddels is hij klaar met het opleidingstraject en is hij in dienst bij Liander. Hij vindt 
dat hij een enorme ontwikkeling door heeft gemaakt: ’Begin 2017 had ik een totaal ander leven 
en wist ik niet waar te beginnen. Het UAF heeft mij de goede richting op gewezen en gaf mij de 
hoop en de kans om te doen wat ik wilde.’  Lees hier het hele verhaal van Sedr: ‘Leren en werken 
is precies wat ik wilde’ - UAF.

“ Hard werken vind ik niet erg: ik weet waar ik het voor doe. ”

Het leer-werktraject start 1 oktober 2021. Dit is een prachtige kans voor jou, waarbij je ook in de
toekomst zeker bent van werk. Je kan je aanmelden of meer informatie opvragen op de volgende 
manieren:

Temphory

Meld je aan via de vacature of stuur je cv naar mvanroekel@temphory.com.
 
In de loop der jaren is Temphory uitgegroeid tot de specialist in het opleiden en leveren van 
personeel voor functies in de energietechniek. Kijk hier voor meer informatie.

 

UAF 

Stuur je cv of vraag naar advies@uaf.nl.
 
Het UAF is een stichting die zich inzet voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en 
professionals, en voor hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Kijk hier voor meer 
informatie.

Enthousiast geworden? 
Meld je nu aan en start
1 oktober!
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