INSTALLATIETECHNIEK
EN BOUW. OOK IETS VOOR JOU
Meld je aan voor project SEGO.

www.sego.nu

Een te gekke branche met toekomst.
Véél diversiteit en afwisseling.
Keigoede vakmensen en kameraadschap.
Jij mag bijvoorbeeld meewerken aan de vele
energiezuinige woningen die ook in Limburg
gebouwd moeten worden. Jouw aanstaande
collega’s hebben echt hulp nodig.
Het is hard werken maar met veel plezier!

INSTALLATIETECHNIEK
EN BOUW.
OOK IETS VOOR JOU.
Check it out:
Direct een betaalde baan in de bouw- of installatiebranche, zonder diploma!
Het is nu mogelijk.
Ben jij niet meer happy in je huidige baan? Wil jij heel iets anders gaan doen?
Heb je geen baan, maar wil je ein-de-lijk aan de slag? Geen diploma’s, weet
je wel van aanpakken? Nooit gedacht aan de bouw- of installatiebranche?
Wel nieuwsgierig? Aarzel niet en grijp nu je kans!
Je wordt gericht én verkort omgeschoold voor het vak waarvoor jij geschikt
bent, met persoonlijke coaching en begeleiding!
Weet je niet goed of je dit kan? Of weet je niet of de installatietechniek of
bouw bij je past? Samen gaan wij onderzoeken welke mogelijkheden er voor
jou zijn! Wij kijken naar jouw talenten, vaardigheden en interesses. De vraag
is niet zozeer OF er een baan is voor jou in de bouw- of installatiesector,
maar meer WELKE er bij je past. Na onze gesprekken en een assessment,
stellen wij je voor aan een mogelijke werkgever. Je gaat kennismaken en
proefdraaien om te zien of de werkzaamheden en het bedrijf echt bij je
passen. Hebben jullie een klik? Dan begin je direct aan een hele korte,
gerichte opleiding en na afronding ga je meteen aan het werk.

Hoe ziet jouw opleiding eruit?
Bij SEGO krijg je een verkorte, praktijkgerichte opleiding via Bouwmensen
Limburg of IW Zuid-Oost. Het opleidingstraject duurt enkele weken en is een
afwisseling van theorie en praktijk. Je gaat in de praktijklokalen van IW Zuid
Oost (voor een functie in de installatietechniek) of van Bouwmensen (voor
een functie in de bouw) daadwerkelijk aan de slag en oefent op realistische
praktijkopstellingen. Voor jou zijn er geen kosten verbonden aan deze opleidingen.
Korte praktijkopleiding speciaal voor SEGO
Deze korte praktijkopleidingen zijn speciaal samengesteld voor project SEGO
en zijn bedoeld om mensen zonder kennis van de bouw of installatietechniek
versneld op te leiden voor specifieke functies in deze sectoren.
In deze brochure vind je meer informatie over de verschillende opleidingsmogelijkheden.
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Opleiding

Opleiding

Hulpmonteur elektrotechniek/
monteur zonnepanelen

Hulpmonteur
installatietechniek

De opleiding geeft een brede algemene basiskennis en de benodigde vaardigheden binnen de elektrotechniek. Je leert de materialen te herkennen en
basishandelingen te verrichten. Ook leer je de specifieke werkzaamheden
voor het plaatsen van zonnepanelen. Omdat zonnepanelen vaak op daken
van gebouwen liggen, krijg je een training “werken op hoogte”. We geven je
inzicht inmogelijke risico’s waarmee je rekening moet houden. Veilig werken
is uiteraard heel belangrijk.

De opleiding geeft een brede algemene basiskennis en de benodigde vaardigheden binnen de installatietechniek. Tijdens deze opleiding leer je meer
over verwarmingsinstallaties, tekening lezen en bouw je kennis op over
materialen. Je gaat aan de slag met koperbuis bewerken, PVC bewerken,
verbindingstechnieken en de montage van sanitair en afvoersystemen. Daarnaast wordt specifiek getraind op de werkzaamheden waar de bedrijven op
dat moment behoefte aan hebben, via een zogenaamde ‘maatwerkmodule’.

Resultaat
Na het succesvol afronden van deze opleiding ben je:
9 In staat om basis werkzaamheden (ongediplomeerd)
te verrichten aan laagspanningsinstallaties.
9 In staat om als hulpmonteur te functioneren
bij het plaatsen van zonnepanelen.
9 Opgeleid tot Voldoende Onderricht Persoon
NEN 3140 (VOP) voor de in het certificaat vermelde
elektrotechnische handelingen (optie).
9 In het bezit van het IW certificaat
“basiskennis zonnepanelen”.
9 In het bezit van het certificaat veilig werken
op hoogte (optie).
9 In het bezit van het VCA-certificaat; dat betekent
dat je op de hoogte bent van de regels en
methodes om veilig en gezond te werken.

Resultaat

De opleiding is opgebouwd uit diverse modules:
Basis Elektrotechniek
5 dagen
Praktijkles Elektrotechniek
5 dagen
Optie: NEN 3140 VOP
1 dag
Optie: Veilig werken op hoogte
1 dag
Instructie VCA Basis + examen
1 dag
Totaal

11-13 dagen

De opleiding duurt, inclusief proefdraaien, ongeveer
8 weken. Je gaat tijdens deze periode 2 à 3 werkdagen
per week naar het praktijklokaal van CIVIL in Roermond.

Voorwaarde is een minimale groepsgrootte van 4 deelnemers.
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Na het succesvol afronden van deze korte opleiding ben je:
9 In staat om basis werkzaamheden (ongediplomeerd)
te verrichten aan werktuigkundige installaties.
9 In staat om te werken als hulpmonteur
bij het plaatsen van cv ketels.
9 Via de maatwerkmodule onderhoud gastoestellen
of ventilatie in staat om specifieke werkzaamheden
op dat vlak uit te voeren als hulpmonteur (optie).
9 In het bezit van het VCA certificaat; dat betekent
dat je op de hoogte bent van de regels en
methodes om veilig en gezond te werken.

De opleiding is opgebouwd uit diverse modules:
Basis installatietechniek
5 dagen
Praktijkles installatietechniek
5 dagen
Optie: Gasdichtheidscontrole
1 dag
Optie: Maatwerkmodule
5 dagen
- onderhoud gastoestellen
- of ventilatie
Instructie VCA Basis + examen
1 dag
Totaal

11-17 dagen

De opleiding duurt, inclusief proefdraaien, ongeveer
9 weken. Je gaat tijdens deze periode 2 à 3 werkdagen
per week naar het praktijklokaal van CIVIL in Roermond.

Voorwaarde is een minimale groepsgrootte van 4 deelnemers.
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Opleiding

Bouwkundig
onderhoudsmedewerker

Opleiding

(Assistent) Tegelzetter

Tijdens deze opleiding behandelen we onder andere het demonteren en
monteren van een keuken, badkamer en werkzaamheden aan de achterliggende installatie. Je komt in aanraking met onderdelen uit het vakgebied
van timmeren, tegelzetten, schilder- en afwerkingstechnieken. Daarnaast
ben je ook het aanspreekpunt voor de klant en de schakel tussen de bewoner
van het huis en het bedrijf waarvoor je werkt. Je kunt ook specifiek getraind
worden op de werkzaamheden waar de bedrijven op dat moment behoefte
aan hebben, via een zogenaamde ‘maatwerkmodule’.

Tijdens deze opleiding behandelen we onder andere het aanbrengen van tegels
op wanden en vloeren, voorbehandeling van de ondergrond en afwerken met
voegspecie en of kit. Daarnaast leer je ook aanspreekpunt te zijn voor de klant;
de schakel tussen de bewoner en het bedrijf waarvoor jij werkt. Je kunt ook
specifiek getraind worden op de werkzaamheden waar de bedrijven op dat
moment behoefte aan hebben, via een zogenaamde ‘maatwerkmodule’.

Resultaat
Na het succesvol afronden van deze korte opleiding ben je:
9 In staat om als onderhoudsmedewerker te
functioneren in bewoonde woningen en om
mutatie werkzaamheden uit te voeren.
9 In staat om basis bouwkundige werkzaamheden
(ongediplomeerd) te verrichten.
9 In staat om aanspreekpunt te zijn voor de bewoner en
op te treden namens het bedrijf waarvoor jij werkt.
9 Je bewust van de veiligheidsregels op de werkplek
en kun je hiernaar handelen.

Resultaat
Na het succesvol afronden van deze opleiding ben je:
9 In staat om basis afbouw werkzaamheden
(ongediplomeerd) te verrichten.
9 In staat om als (assistent) tegelzetter te werken
in verschillende situaties.
9 In staat om aanspreekpunt te zijn voor de bewoner en
op te treden namens het bedrijf waarvoor jij werkt.
9 Je bewust van de veiligheidsregels op de werkplek
en kun je hiernaar handelen.

De opleiding is opgebouwd uit diverse modules:
Basis timmerwerk
5 dagen
Praktijkles installatietechniek
3 dagen
Praktijkles elektrotechniek
1 dag
Maatwerkmodule
5-8 dagen
- tegelwerk
- afwerkingstechnieken
Instructie VCA Basis + examen* 1 dag
Totaal

15-18 dagen

De opleiding duurt, inclusief proefdraaien, ongeveer
8 weken. Je gaat tijdens deze periode 2 à 3 werkdagen per
week naar de les- en praktijklokalen van Bouwmensen
in Beek. De praktijklessen installatie- en elektrotechniek
volg je in het CIVIL te Roermond.

Voorwaarde is een minimale groepsgrootte van 3 deelnemers.
*
Indien noodzakelijk.
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De opleiding is opgebouwd uit diverse modules:
Basis tegelwerk (theorie en praktijk)
10 dagen
Ondergronden
3 dagen
Maatvoering
2 dagen
Maatwerkmodule
3 dagen
Afdichtingstechnieken / afwerkingstechnieken
1 dag
Instructie VCA Basis + examen*
Totaal

18-20 dagen

De opleiding duurt, inclusief proefdraaien, ongeveer
8 weken. Je gaat tijdens deze periode 2 à 3 werkdagen per
week naar de les- en praktijklokalen van Bouwmensen
in Beek.

Voorwaarde is een minimale groepsgrootte van 3 deelnemers.
Indien noodzakelijk.

*
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Opleiding

Opleiding

(Assistent) Bouwkundig
medewerker Timmeren

(Assistent) Bouwkundig
medewerker Metselen

Tijdens deze opleiding behandelen we de basisvaardigheden om veilig
te werken op een bouwplaats. Je gaat onder andere aan de slag met het
monteren van wanden en plafonds en het afhangen van deuren. Daarnaast
wordt specifiek getraind op de werkzaamheden waar de bedrijven op dat
moment behoefte aan hebben, via een zogenaamde ‘maatwerkmodule’.

Tijdens deze opleiding behandelen we de basisvaardigheden om veilig te
werken op een bouwplaats. Je gaat onder andere aan de slag met de basisvaardigheden metselen, stelwerk en voegwerk. Daarnaast wordt specifiek
getraind op de werkzaamheden waar de bedrijven op dat moment behoefte
aan hebben, via een zogenaamde ‘maatwerkmodule’.

Resultaat
Na het succesvol afronden van deze korte opleiding ben je:
9 in staat om basis timmerwerkzaamheden
(ongediplomeerd) te verrichten in diverse
stadia van het bouwproces en op zowel kleine
als grote projecten.
9 In staat om als (assistent) bouwkundig medewerker
timmeren te functioneren.
9 Je bewust van de veiligheidsregels op de
bouwplaats en kun je hiernaar handelen.

Resultaat
Na het succesvol afronden van deze korte opleiding ben je:
9 In staat om basis metselwerkzaamheden
(ongediplomeerd) te verrichten.
9 In staat om als (assistent) bouwkundig medewerker
metselen te functioneren.
9 Je bewust van de veiligheidsregels op de
bouwplaats en kun je hiernaar handelen.

De opleiding is opgebouwd uit diverse modules:
Basis timmerwerk
10 dagen
Praktijkles maatvoering
3 dagen
Maatwerkmodule
5 dagen
Afhankelijk bedrijfsbehoefte / afwerkingstechnieken
1 dag
Instructie VCA Basis + examen*
Totaal

19 dagen

De opleiding duurt, inclusief proefdraaien, ongeveer
8 weken. Je gaat tijdens deze periode 2 à 3 werkdagen per
week naar de les- en praktijklokalen van Bouwmensen
in Beek.

Voorwaarde is een minimale groepsgrootte van 3 deelnemers.
*
Indien noodzakelijk.
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De opleiding is opgebouwd uit diverse modules:
Basis metselwerk
10 dagen
Praktijkles maatvoering
3 dagen
Maatwerkmodule
5 dagen
Afhankelijk bedrijfsbehoefte / rugbesparend werken
1 dag
Instructie VCA Basis + examen*
Totaal

19 dagen

De opleiding duurt, inclusief proefdraaien, ongeveer
8 weken. Je gaat tijdens deze periode 2 à 3 werkdagen per
week naar de les- en praktijklokalen van Bouwmensen
in Beek.

Voorwaarde is een minimale groepsgrootte van 3 deelnemers.
Indien noodzakelijk.

*
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Persoonlijk traject
Staat jouw ideale traject er niet bij? Heb je wel interesse om in de bouwof installatiesector te werken? Wij ontdekken graag jouw mogelijkheden.
Samen bespreken we hoe we jouw talent verder kunnen ontwikkelen. Niet
alleen voor praktijkgerichte of uitvoerende functies kan SEGO jou helpen, ook
voor bijvoorbeeld projectleider, calculator, opzichter of werkvoorbereider.

Neem contact met ons op voor meer informatie
of een kennismakingsgesprek.

Jacqueline Schalken
06 48 77 36 53
jacqueline@sego.nu
www.sego.nu

Project SEGO is een initiatief van:

gesubsidieerd door de Provincie Limburg
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INSTALLATIETECHNIEK
EN BOUW.
OOK IETS VOOR JOU

Een initiatief van

