GLASVEZELMONTEUR,
EEN BEROEP MET TOEKOMST!
KORTE OPLEIDING MÉT BAANGARANTIE.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Maandag 3 juni 2019 om 13:00 uur
Locatie: CTNed
Adres:
Henry Hudsonstraat 2, 7825 AG Emmen

PAK JIJ JE KANS?
>

Heb jij iets met techniek ? Ben jij het
type Handige Harry?

>

Op zoek naar een leuke baan met toekomst ?
Zie voor meer informatie de achterzijde.

>

Glasvezel heeft de toekomst!

>

CAO Klein Metaal van toepassing.

GEÏNTERESSEERD? MELD JE AAN VOOR DE VOORLICHTING BIJ:
INFO@MATCHBOYZ.NL

.

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Maandag 3 juni 2019 om 13.00 uur
OPLEIDING GLASVEZELMONTEUR MET BAANGARANTIE.
Wil jij graag aan de slag en ben je op zoek naar een leuke baan met een goede toekomst?
Heb jij iets met techniek? Type Handige Harry? Dan moet je onderstaande zeker even lezen!

WAT GAAN WIJ DOEN?
We gaan met ingang van maandag 17 juni een
groep werkzoekenden opleiden tot glasvezelmonteur. Dit gaan we doen in een periode van
5 weken, met afwisselend blokken theorie,
prak jk en stage. Geen moeilijke stof, maar
uitleg in Jip & Janneke-taal en daarna toepassen,
toepassen en nog eens toepassen. Je behaalt
naast een cer ﬁ caat voor glasvezelmonteur
ook het cer ﬁ caat basisveiligheid VCA. Na
de basisopleiding van 5 weken volgt er een
proefplaatsing van 360 uur. Daarna ben je klaar
voor het grote werk en ligt er bij gebleken
geschiktheid een arbeidsovereenkomst voor
maar liefst 12 maanden voor jou klaar. Voor
een ieder die de eindstreep haalt is er een
baan. Het bedrijf CTNed werkt door geheel
Noord-Nederland en gee jou graag de kans
om een nieuwe start te maken.
HET BEROEP GLASVEZELMONTEUR
Je bezoekt klanten thuis om de glasvezel aan
te sluiten. Je boort van binnen naar buiten een
gat. Dit om de glasvezel (die er al ligt, soms
moet je even spi en) naar binnen te halen.
Daarna sluit je door te lassen de glasvezelkabel
aan, je meet het door en ruimt alles op.
Daarna maak je van alle handelingen foto’s en
levert op aan de klant (bewoner). Een leuke
baan toch?

WAT KUN JIJ VAN ONS VERWACHTEN
OP DONDERDAG 3 JUNI?
Je mag van ons verwachten dat wij laten zien
hoe leuk het werk van een glasvezelmonteur
is en ook hoe trots een glasvezelmonteur is op
zijn werk. Er is een ervaren glasvezelmonteur
aanwezig, die een demonstra e gee en die jij
ook de nodige vragen kunt stellen. Daarnaast
mag jij het zelf ook proberen. Aan het eind
van de voorlich ngsbijeenkomst kun je een
interesse-formulier invullen en daarna gaan wij
graag in gesprek. Op donderdag 13 juni of vrijdag
14 juni laten wij jou een dag op snuﬀelstage meelopen. Dit om te kijken of het échts iets voor jou is.
Pak jij je kans? Meld je dan zo snel mogelijk aan.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE
DEELNEMERS AAN DE OPLEIDING?
Met name een brok gemo veerdheid en
ambi e. Ambi e om jd en energie in jezelf
te investeren, om een leuk beroep te leren
én om daarna ook daadwerkelijk aan de slag
te gaan! Je moet de Nederlandse taal redelijk
beheersen, klantvriendelijk zijn, lichamelijk in
orde zijn en iets met techniek hebben.
AANMELDEN?
Ben jij geïnteresseerd en pak jij je kans?
Meld je dan zo snel mogelijk aan bij
info@matchboyz.nl. De voorlich ng zal
plaatsvinden bij CTNed, Henry Hudsonstraat
2 te Emmen op maandag 3 juni 2019 van
13.00 – 14.00 uur. Je ontvangt van ons een
beves ging.

GEÏNTERESSEERD? MELD JE AAN VOOR DE VOORLICHTING BIJ:
INFO@MATCHBOYZ.NL

