
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste: 

Begeleider 
Regio Zuid-Holland

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. IW Zuid-Holland  
heeft hier met 4 locaties zijn aandeel in de regio. 

Omdat
opleiden
werkt!

Functieomschrijving:
Het betreft een dynamische functie en je houdt je  
o.a. bezig met de volgende werkzaamheden:
•  Als Begeleider ben je verantwoordelijk voor de  

coaching van leerling-werknemers gedurende het 
opleidingsproces in de BBL constructie.

Denk hierbij aan:
•  Werven, selecteren en aannemen van leerling-werknemers;
•  Matchen en plaatsen van leerling-werknemers bij een 

passend leerbedrijf;
•  Coachen van de leerling-werknemers bij het leerbedrijf, 

het ROC en de opleidingswerkplaats bij IW Zuid-Holland.

Profiel
Als leerlingbegeleider:
•  Heb je affiniteit met de branche en bij voorkeur  

kennis van elektro- en/of installatietechniek;
•  Heb je kennis van het MBO-onderwijs en regionale 

bedrijfsleven;
•  Heb je plezier in het benaderen van leerbedrijven  

en het aanspreken van je netwerk;

•  Beschik je over goede communicatieve vaardigheden 
om jongeren te motiveren en te communiceren  
met het bedrijfsleven;

•  Ben je dynamisch, zelfstandig, ondernemend en  
pro- actief. Je weet wat er speelt bij de bedrijven  
en de regionale opleidingscentra in jouw regio  
en staat open voor veranderingen en kansen,  
en weet deze ook te benutten;

•  Heb je MBO 4 werk- en denkniveau.

Ons aanbod:
Een veelzijdige functie met veel contacten, onder andere 
op het gebied van onderwijs, (technisch) bedrijfsleven  
en natuurlijk jouw IW-collega’s.
We bieden je een goed salaris met daarbij uitstekende 
secundaire arbeidsvoorwaarden. Als opleidingsbedrijf 
hechten wij veel waarde aan (persoonlijke) ontwikkeling 
van onze medewerkers.

Interesse? 
Stuur jouw motivatiebrief en CV voor 17 augustus 2020  
naar Kees Westdijk, c.westdijk@iwnl.nl

IW Zuid-Holland, Verrijn Stuartlaan 19, 2288 EK Rijswijk 
Tel.nr. 070 - 365 47 27 www.iwnederland.nl
 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Krijg jij energie bij het opleiden van schoolverlaters, het leven lang ontwikkelen van  

monteurs en het kansrijk maken van niet werkenden en/ of zij-instromers in een  

toekomstige carrière in de installatiebranche? Dan is IW Zuid-Holland op zoek naar jou.


