
Toekomst in de Technische Installatiebranche 

 

De Technische Installatiebranche, een branche met Toekomst! 
              

Hoe ziet het traject eruit?  
 

 Informatiebijeenkomst 

 Intakegesprek, nadere kennismaking 

 Oriëntatiedag en assessment (2 dagen) 

 Opleidingstraject (duur ca. 3 à 4  maanden) 

 Goede instroommogelijkheden bij 
werkgevers 
 

Wat bieden wij jou?  Het traject wordt 

bekostigd vanuit het Opleidings- en 
ontwikkelingsfonds voor de Technische 
Installatiebranche (OTIB). Gedurende het traject 
maak je kennis met diverse bedrijven en hun 
vacatures en kijken wij samen met jou welke 
functie het beste bij jou past.  

Profiel:  
 

 Je hebt een uitkering en je wilt graag werken 
in de technische installatiebranche 

 Je bent gemotiveerd om jezelf te 
ontwikkelen  

 Je hebt technische affiniteit 

 Je hebt MBO 2 werk- en denkniveau 

 Je beschikt over een flexibele instelling 

 Je hebt geen lichamelijke beperkingen die 
het werken als monteur onmogelijk maken 

 Je hebt een voldoende tot goede beheersing 
van de Nederlandse taal (minimaal A2) i.v.m. 
behalen van VCA-diploma 

 Je bent bereid tot het volgen van een 
vervolgopleiding 

 Rijbewijs B is een belangrijke pré 

 

 

 

                          

 

 

EEN OPLEIDINGSTRAJECT (VOORTRAJECT) MET UITZICHT OP WERK IN  

DE TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE  

Veel technische installatiebedrijven in de regio Holland Rijnland / Midden Holland hebben vacatures en zijn op zoek 

naar kandidaten die graag willen werken (en leren) binnen de Technische Installatiebranche. 
 

Ben jij benieuwd wat de Technische Installatiebranche inhoudt? Heb je al ervaring in de techniek en/of klinkt dit voor 

jou als een interessante uitdaging, wil jij als (leerling- of hulp-)monteur starten binnen de branche en ben je 

woonachtig in de bovengenoemde regio? Meld je dan aan voor de informatiebijeenkomst op donderdag 26 

april 2018 in Leiden (van 10.00 - 11.30 uur bij InstallatieWerk Zuid Holland). Nadere informatie over 26 april 

volgt na aanmelding. De arbeidsmarktcoach van Metechnica, een aantal medewerkers van gemeenten/WSP’s en 

vertegenwoordigers van een aantal bedrijven gaan graag met je in gesprek! 

Wij zoeken aanpakkers met technische affiniteit! 
                        

 

                               
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

AANMELDEN VOOR DE INFORMATIE-BIJEENKOMST: 

mail je aanmeldingsformulier èn CV mèt pasfoto naar: ……………………….@....nl o.v.v. Voortraject voor de TI 
 

Metechnica voert in opdracht van OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds van de Technische Installatiebranche) het 

Voortraject voor de TI uit. Zo is het mogelijk dat er rechtstreekse, kosteloze bemiddeling en scholing plaatsvindt met het 

doel werkgevers en werkzoekenden binnen de Technische Installatiebranche aan elkaar te koppelen. 
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