Bluetech Engineering is al enkele jaren actief in de
sprinklermarkt. Wij kennen de markt en zijn ons
ervan bewust dat het tekort aan sprinkler technici
fors is toegenomen. Na diverse gesprekken met
leden van de VSI hebben wij samen met OCB een
uitdagend sprinkler traineeship ontwikkeld.
Graag nemen wij de leden van de VSI mee in ons
verhaal hoe wij invulling willen geven aan de
personeelsbehoefte bij de VSI-installateurs op het
vlak van junior engineers, tekenaars en
werkvoorbereiders.
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noemen dit ons ontwikkeltraject. Bij ons traineeship weet je
van te voren bij welk bedrijf je traineeship start en waar je
uiteindelijk in dienst gaat.
Het Traineeship Sprinklertechniek is gericht op de praktijk
en heeft elementen
die niet in de opleiding aankomend
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Ben jij er bij?
- 100% slagingskans,
Meld je dan aan bij Arne Benner
- Persoonlijke training/ontwikkeling

In een periode van 18 maanden wordt er een intensief
leer/werk traject opgezet om juist die competenties te
ontwikkelen die een sprinkler engineer junior engineer
nodig heeft in zijn dagelijkse werk. Daarmee wordt
automatisch ook de kennis aangereikt voor het examen
“Aankomend Sprinklertechnicus”. Het traineeship gaat
verder dan de exameneisen en zorgt ervoor dat u een
all-round sprinklertechnicus in dienst krijgt.

TRAINEESHIP SPRINKLERTECHNIEK

Bij deze bent u van harte uitgenodigd voor onze voorlichtingsmiddag op woensdag 27 juni 2018.
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Trust your ambition

WANNEER KOM JE IN AANMERKING?
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Procestechniek
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HET TRAJECT

De traineeship Sprinklertechniek bestaat
uit een traject van 18 maanden.

CALCULATOR

ENGINEER

Ga naar Bluetech-Engineering.nl

WIE BEN JIJ?
Je bent een techneut die klaar is voor
een volgende stap in een nieuwe richting
met toekomst.

WERKVOORBEREIDER

TEST

SAMENWERKEN

MBO4

COMMUNICATIEF

- Wiskundige kennis
- Persoonlijk gesprek
- Cijferlijst diploma

2-3 jaar ervaring

SOFTSKILLS

Tijdens de opleiding word
jij verder ontwikkeld in
jouw softskills.
- communicatieve vaardigheden
- presentatie technieken
- assertiviteit
- time management

Go of No Go

TECHNISCHE SPRINKLER SKILLS

PRAKTIJK OPDRACHT
De combinatie praktijk en theorie zorgen
ervoor dat je goed geschoold
je examen in gaat.

EXAMEN
100% slagingskans

CERTIFICAAT
Aankomend Technicus
Sprinklertechniek

Jij gaat je als techneut verdiepen in de
sprinklertechniek. In 18 lesdagen en eigen studie
Gedurende 18 maanden leer jij het vak in uren brengen wij jou naar het niveau van een
junior engineer sprinklertechniek.
de praktijk bij een gespecialiseerd

PRAKTIJK
spinkler bedrijf.

IN DIENST

Na 18 maanden ga je in
dienst bij het bedrijf waar je
praktijk ervaring hebt opgedaan.

TERUGKOM MOMENTEN

Na het afronden van de opleiding blijf je in contact
met je traineeshipklas.

Nog vragen over de opleiding?
Bel of mail:
ARNE BENNER

arne@bluetech-engineering.nl
06 - 20 90 2330

