
Cursus
 Takomst yn Tûke Technyk

Volg nu de spoedcursus techniek, mét baangarantie!

 Heb je iets met techniek?
 Wil je een gratis praktische spoedcursus installatietechniek?
 Wil je na de cursus bij ons werken?
 Wil je een cursus met baangarantie?

Geef je dan nu op voor de eerstvolgende cursus ’Takomst yn Tûke Technyk’. 
Mail je naam en telefoonnummer naar Callista de Vrij 
via callista.devrij@metechnica.nl of bel tijdens kantoortijden Callista 
op 06 – 31 77 96 50 of 0800 - 6061.



De cursus ’Takomst yn Tûke Technyk’ is een initiatief van de technische bedrijven 
Van der Weerd Installatietechniek, Pranger-Rosier Installaties, ITBB, Lodema Elektrotechniek, 
Koninklijke Damstra Installatietechniek en OTIB. 

Wij bieden 10 gratis plaatsen voor de 
spoedcursus techniek, mét baangarantie!

Ben je op zoek naar een baan in de techniek? Wij, vijf gerenommeerde 
Friese installatiebedrijven, bieden jou een cursus aan waarmee je  
– na succesvolle afronding – meteen bij een van onze bedrijven aan 
de slag kunt. Je krijgt in 8 weken een opleidingstraject met theorie en 
praktijk. In totaal zijn er 10 plaatsen. Na een intake bepalen wij of jij bent 
geselecteerd. Je cursus wordt betaald door de vijf bedrijven, maar er zijn 
wel voorwaarden aan verbonden:

• niveau 2 werk- en denkniveau
• affiniteit met techniek
• 100% aanwezigheid
• maximale inzet
• rijbewijs B is wenselijk

Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat en kun je aan de slag bij 
een van de vijf bedrijven. Dit kan zijn met een BBL-traject (werken en leren 
met salaris) of, als je al passende werkervaring hebt, zonder leertraject, 
maar met een fulltimebaan.

Wil je meer weten? 
Stuur dan een mailtje naar Callista.devrij@metechnica.nl of bel tijdens 
kantoortijden Callista de Vrij op 06 – 31 77 96 50 of 0800 - 6061.

• niveau 2 werk- en denkniveau
• affiniteit met techniek
• 100% aanwezigheid
• maximale inzet
• rijbewijs B is wenselijk

Volg ons op: fb.me/takomst instagram.com/takomst


