
Voor onze locatie in Hoofddorp zijn wij op zoek naar een 

Instructeur laagspanningsdistributie  
(m/v) (0,2 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. In onze infra-werkplaats in Hoofddorp leiden we 
leerling-monteurs op van diverse leeftijden en van diverse nationaliteiten.

Omdat
opleiden

werkt!

Ben jij werkzaam in de infratechniek en wil je 
jouw ervaring, kennis en vaardigheden graag 
overbrengen op toekomstige collega’s? Dan is de 
functie van instructeur bij IW echt iets voor jou!

Inhoud van deze functie
Als instructeur laagspanningsdistributie verzorg je iedere 
woensdag van 12.00 uur tot 20.00 uur (m.u.v. de schoolvakan-
ties) praktijkinstructie aan leerling-monteurs voor de opleiding 
(eerste) monteur laagspanningsdistributie. Onderdelen van deze 
opleiding zijn onder andere:

• Aftakmoffen;
• Verbindingsmoffen;
• Huisaansluitingen;
• Openbare verlichting;
• Slimme meters.

Ook neem je interne praktijkexamens af in de vorm van een 
proeve van bekwaamheid.

Profiel
• Je hebt een afgeronde opleiding eerste monteur

laagspanningsdistributie of gelijkwaardig;
• Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring in de infra;
• Je bent in staat om kennis op een heldere manier uit te leggen

aan leerlingen;
• Je bent collegiaal en flexibel;
• Je hebt affiniteit met de doelgroep die bestaat uit (jong)

volwassenen die het vak willen leren;
• Je bent in het bezit van een rijbewijs en eigen vervoer.

Interesse?
Ben je gedreven, heb je hart voor het opleiden van jongeren en 
volwassenen en heb je hart voor de techniek? Dan zien wij jouw 
reactie met veel plezier tegemoet. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Patrick de 
Wijn (06 52 55 14 82) of Martine Hamstra (06 54 22 83 43)

Reacties kun je sturen naar Patrick de Wijn (p.dewijn@iwnh.nl)

www.iwnederland.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 


