
Voor de regio Noord-Holland zijn wij ter ondersteuning  
van het team op zoek naar een ervaren:   

Leerlingbegeleider/intercedent (m/v)
1 tot 0,8 fte 

IW Nederland is de grootste praktijkopleider op het gebied van opleiden in de  
Elektro- en Installatietechniek. We hebben ruim 20 jaar ervaring met het werven en  
op maat opleiden van vakmensen voor de technische installatiebranche. IW begeleidt 
jaarlijks zo’n 2.800 jonge, ambitieuze talenten die als monteur elektrotechniek of  
installatietechniek willen starten.

Omdat
opleiden
werkt!

Inhoud van deze functie
Het betreft een dynamische functie met 
o.a. de volgende werkzaamheden:
• Het ondernemen en uitvoeren van pr- en  
 wervingsactiviteiten;
•  Het werven, selecteren en aannemen van leerling- 

medewerkers;
•  Het plaatsen van leerling-medewerkers bij een passend 

leerbedrijf;
•  Het begeleiden van leerling-medewerkers in elke fase 

van het opleidingsproces, zodat de opleiding binnen 
de gestelde termijnen afgerond wordt;

•  Contacten leggen en onderhouden met de scholen 
(roc’s en vmbo’s) en de elektro– en installatiebedrijven.

Profiel
• Met je aantoonbare hbo werk- en denkniveau ben je  
   een aanvulling op het team;
•  Je hebt affiniteit met de branche en bij voorkeur kennis 

van elektro- en/of installatietechniek;
•  Je kent de wegen binnen het mbo-onderwijs en  

het regionale bedrijfsleven;
•  Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.  

Hiermee weet je jongeren te motiveren;
•  Je bent proactief, representatief en positief ingesteld.

Ons aanbod
Een veelzijdige functie in een uitdagende dynamische  
wer komgeving met zowel maatschappelijke als  
bedrijfsmatige aspecten. Het is een functie met veel  
vrijheid waarbij je nauw samenwerkt met de district -
manager, de leerlingenadministratie, instructeurs en een 
klein team van collega leerlingbegeleiders.

We bieden je bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden  
en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals  
een leaseauto, telefoon, laptop, 38 vakantiedagen en 
een onkostenvergoeding.

Interesse? 
We ontvangen je sollicitatie graag via e.intema@iwnl.nl.  
Je kunt tot 21 juni aanstaande solliciteren. 

IW Noord-Holland, W.M. Dudokweg 66, 1703 DC Heerhugowaard.
Telefoonnummer 088-0082000. Website www.iwnederland.nl 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

Wil jij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en persoonlijke groei van jongeren?  

Dan ben jij de leerlingbegeleider/intercedent die wij zoeken voor de regio Noord-Holland.


