
Omdat
opleiden
werkt!

Wat ga je doen
Ons land ligt vol met kabels: kabels voor elektriciteit, tele-
visie, telefoon en internet. Zonder die kabels hebben we 
geen stroom, geen licht, geen televisiesignaal en geen 
internetverbinding. De meeste mensen denken daar niet 
eens bij na. Maar als Aankomend Infra monteur ben je 
er de hele dag druk mee. Je graaft sleuven en legt kabels 
in de grond maar je werkt ook in gebouwen. Je monteert 
verdeelkasten, transformatoren en zekeringen. Alles wat 
nodig is voor een goede en veilige verbinding. Veel van 
de werkzaamheden vinden plaats in de openbare ruimte 
en doe je hoofdzakelijk in teamverband en aan de hand 
van vaststaande regels. Het werk is afwisselend qua 
inhoud en werkplek: geen dag is hetzelfde!

Hebben we je interesse gewekt? Kijk dan ook eens naar 
dit filmpje! 
Nieuwsgierig geworden? Neem ook alvast virtueel een 
kijkje in onze opleidingslocatie! Klik hier.

Wie ben jij
Wij zijn op zoek naar gemotiveerde werkzoekende, die 
voor een carrière in de infratechniek gaan! Heb jij affiniteit 
met elektrotechniek, maar heb je in het verleden een ander 
carrièrepad gekozen? Of is het toekomstperspectief van je 
huidige baan minder rooskleurig? Ben je een doener, werk 
je graag in teamverband en buiten? Ben je hiernaast in 
het bezit van een rijbewijs B en wil je jezelf ontwikkelen? 
Neem dan contact met ons op! 

Wie zijn wij 
Opleidingsbedrijf IW Noord-Holland is de grootste 
opleider in de Installatie- en Elektrotechniek. Wij ver-
zorgen voor 700 aangesloten bedrijven de instroom en 
opleiding van werknemers. Ons doel is om de technische 
branche van goed opgeleide vakkrachten te voorzien. 

Wat bieden wij 
•  Een start salaris tussen de EUR 1.750,- en EUR 2.100,-
•  Goede arbeidsvoorwaarden 
•  Een mbo-opleiding Laagspanningsdistributie naast je werk 
•  Diploma’s en certificaten: denk hierbij aan VCA Basis, 

Veilig werken langs de weg, VOP BEI, BHV etc. 

Hoe verder? 
 Je stuurt een berichtje naar: m.hamstra@iwnl.nl  
 of 06 542 283 43
 
 Je voert een kennismakingsgesprek online of live
 
 Je maakt kennis met de technische vaardigheden  
 in onze praktijklocatie 
 
 We stellen samen een opleidingsplan op  
 en doen je een aanbieding 

 Je gaat in dienst bij IW of direct  
 bij de opdrachtgever

Wij zijn voor regio Noord-Holland op zoek naar aankomend Infra monteurs (M/V) voor 32 tot 38 uur 

per week. 

www.iwnederland.nl

IW Noord-Holland is op zoek naar:

Aankomend Infra  
monteurs (m/v) 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.

https://www.s-bb.nl/beroepen/monteur-laagspanningsdistributie
https://iwnederland.nl/noord-holland/hoofddorp-infra/

