
ONZE #SWITCHGARANTIES
Wij zetten alles op alles om jou te laten starten met een opleidingsbaan (bijvoorbeel BBL) bij een 

aangesloten installatie- of elektro bedrijf in jouw buurt

We maken samen afspraken over jouw persoonlijke ontwikkeling

We bieden je een jaarcontract en over de andere arbeidsvoorwaarden, gaan we samen in gesprek!

Je wordt goed begeleid door collega’s die super blij met jou zijn

Heb je omstandigheden waardoor je twijfelt? Wij zetten alles op alles om deze baan voor jou 

mogelijk te maken

INTERESSE?
Reageer door jouw motivatie en eventueel jouw eigen CV te mailen naar s.vangansewinkel@iwnl.nl

We nemen telefonisch contact met je op, gegarandeerd!

IW solliciteert bij jou! Jij bent namelijk heel interessant voor ons! 

We zijn altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers binnen 

de installatie- en elektrotechniek. Medewerkers die open staan 

om te leren en de fijne kneepjes van het vak te ontdekken. Of 

je nou net klaar bent met je VMBO opleiding, een verkeerde 

studiekeuze hebt gemaakt of op latere leeftijd eindelijk 

eens wilt gaan doen wat je écht leuk vindt! Daarom bieden 

we jou een #Switchbaan.

Er zijn veel bedrijven, die kampen met personeelstekort. 

Vroeger hadden wij een vacature waaraan jij moest 

voldoen. Maar op die ‘oude’ manier gaan wij we jou nooit 

vinden. Daarom hebben wij besloten te gaan switchen! 

Dat betekent dat wij starten bij jouw ambities, 

wensen, ervaring en persoonlijkheid! Dat is nogal 

een switch! Wij solliciteren bij jou en hopen dat ons 

bijgevoegde CV je interesse wekt. Reageer snel en 

nodig ons uit voor ons sollicitatiegesprek.

#SWITCHBAAN 
VAN IW ZUID-OOST

Als je hulp kunt gebruiken bij deze sollicitatie, 
ga naar www.werkcentrum-zuidlimburg.nl

OPEN SOLLICITATIE - ALLE (OPLEIDINGS)NIVEAUS



CV VAN IW ZUID-OOST

ARBEIDSVOORWAARDEN
Zodra je start bij IW Zuid-Oost, krijg je een 

leerarbeidsovereenkomst en ontvang je salaris 

volgens cao technische installatiebedrijven 

(o.a. 25 vakantiedagen, 13 ATV dagen, 8% 

vakantiegeld en een goede pensioenregeling). 

Wij betalen je ook voor de dagen dat je bij het 

ROC in de schoolbanken zit en de dagen dat 

je aanvullende praktijklessen volgt! Daarnaast 

betalen wij voor jou de opleidingskosten.

BEGELEIDING
Je gaat bij een aangesloten installatietechnisch 

of elektrotechnisch bedrijf bij jou in de buurt 

werken als medewerker in opleiding op MBO 

niveau 2, 3 of 4. Wij vinden samen met jou een 

fijne werkplek, deze hoef je niet zelf te zoeken. 

Je leert op de werkplek de fijne kneepjes van de 

techniek van de ervaren monteurs. Ook wijzen 

wij een begeleider Leren & Werken aan je toe. 

Je kunt bij hem/ haar terecht met al je vragen 

gedurende je leerwerktraject. Aanvullende 

praktische vaardigheden leren we je op één 

van de praktijklocaties van IW Zuid-Oost, 

bijvoorbeeld in Roermond.

Wil je meer weten? Kijk dan nu op 
www.werkcentrum-zuidlimburg.nl

STUKJE HISTORIE
IW Zuid-Oost is een samenwerkingsverband 

van meer dan 200 Limburgse installateurs. 

Al meer dan 25 jaar leiden wij, samen met 

regionale opleidingscentra (roc’s), mensen 

op in de installatietechniek. Dit doen wij

met een zogenaamde ‘bbl leer-werkplek’ 

(beroepsbegeleidende leerweg). Wij 

leiden de mensen theoretisch op en 

de installateurs in Limburg bieden 

een werkplek aan voor de gewenste 

praktijkervaring. Door intensieve 

persoonlijke begeleiding, het bieden van 

maatwerk, vertrouwen én het bieden van 

kansen, zorgen we ervoor dat iedereen kan 

groeien en slagen.

OPLEIDEN WERKT!
IW Zuid-Oost is hèt opleidingsbedrijf in de regio 

voor installatie-, elektrotechnische- en 

koeltechnische opleidingen.  In de techniek 

is geen dag hetzelfde en het werk dat je 

verricht, doet er echt toe. Je baan in de 

techniek start bij ons. We leiden je op en 

je ontvangt meteen een mooi salaris. Ook 

jouw opleidingskosten worden betaald. Je 

leert de fijne kneepjes van het vak meteen 

in de praktijk. 

IW Zuid-Oost

Kerkeveldlaan 4

6042 JX, Roermond

0475 34 67 67

infoiwzo@iwnl.nl

www.iwnederland.nl/zuid-oost

We hopen dat je ons na het lezen van ons CV leuk 
genoeg vindt om samen in gesprek te gaan!


