Wil jij leren en werken als
elektromonteur in de utiliteit?
Wat ga je doen?
Temphory, het UAF en Heijmans organiseren samen een leerwerktraject met
baangarantie. Je volgt de MBO niveau 3 opleiding Eerste Monteur Elektrotechnische installaties aangevuld met extra Nederlandse taallessen. Tijdens de
opleidingen en het werk word je goed begeleid door Temphory en het UAF.
Heb je deze opleidingen gehaald, dan kun je aan het werk als monteur binnen de
utiliteit bij Heijmans. Er is veel vraag naar elektromonteurs. Dit is een prachtige
kans voor jou, waarbij je ook in de toekomst zeker bent van werk.

EEN PRACHTIGE
KANS MET DE
ZEKERHEID
VAN EEN BAAN!

Wie ben jij?
OPLEIDING EN WERKERVARING

EIGENSCHAPPEN

OVERIGE ZAKEN

• J e beheerst de Nederlandse taal
(minimaal B1 niveau)

• J e wil graag als monteur werken
aan sterk- en zwakstroominstallaties in gebouwen (kantoren,
ziekenhuizen, hogescholen,
universiteiten, musea enz.)

• I n bezit van een verblijfsvergunning
of Nederlands ID-bewijs

• W
 erkervaring of een diploma
richting de elektrotechniek
• I n het bezit van een Nederlands
rijbewijs

• D
 oorzettingsvermogen en in staat
fysiek (zwaar) werk te doen
• Z elfstandigheid en verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid

• T
 oestemming van de gemeente
voor deelname opleidingen
• J e bent fulltime beschikbaar

Planning opleiding en certificering statushouders EMEI
NIVEAU 3 - 1STE JAAR

Oriëntatieperiode 1 wk
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Opleiding Eerste monteur elektrotechnische
installaties woning en utiliteit (crebo# 25332)
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Certificeringen
VOP LS-NEN 3140,
BVH & VCA basis

Beroepspraktijkvorming (BPV)

22 weken, inclusief & certificering
VOP LS - NEN 3140, BHV, VCA basis

NIVEAU 3 - 2DE JAAR
Maand
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Vervolgopleiding
4 weken. inclusief
PvB & Certificering
VP LS - NEN 3140
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Aan het werk als monteur

11

12
Diploma
Eerste monteur
elektrotechnische
installaties woning
en utiliteit
Certificeringen
VP LS-NEN 3140

Heb je interesse?
Ben jij geïnteresseerd in leren en werken als elektromonteur in de utiliteit? Neem dan
contact op met het UAF voor meer informatie of om je direct aan te melden:
E-mail: mbo@uaf.nl
Tel.: 030-2520835

