
Aanbodkrant SPT - Utrecht, Amersfoort, Gooi & Vechtstreek - 2021 

 

 

 

 

 

 

Aanbodkrant Servicepunt Techniek Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek brengt 

vraag en aanbod in de techniek samen. 

In het SPT bundelen de koninklijke Metaalunie, de FNV, Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Wij 

Techniek, OOM, A+O Metalelektro, de Werkgeverservicepunten Utrecht, Amersfoort en Gooi & Vechtstreek, 

het UWV en de leerwerkloketten Utrecht en Amersfoort hun kennis, ervaring en netwerk. Met als doel om 

werkgevers en werkzoekenden op de technische arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.  

Bouwkundig modelleur, architectuur/Woerden (4): Abdulsami heeft een aantal jaren ervaring in Nederland als 
bouwkundig modelleur, m.n. Archicad/Revit/Indesign. Hij is in het bezit van een rijbewijs en auto en vindt het prima om 
te reizen. In zijn moederland heeft hij zijn bachelor in de architectuur behaald. Hij zoekt werkzaamheden als 
tekenaar/werkvoorbereider/BIM modelleur in de bouw. 

 

Telecom- ICT monteur/Soest (4): Harm heeft ervaring als telecom monteur en als ICT medewerker. Hij zou dit graag 

willen combineren in een leuke baan. Hij is in het bezit van een geldig VCA, NEN 3140, kabelverdelers & ISRA praktijk en 
storingsmonteur patch-herstel huisaansluitingen. Daarnaast heeft hij de beschikking over een rijbewijs en een auto. 
Graag zou hij een duurzame baan willen met doorgroeimogelijkheden. Harm vindt het prima om solistisch te werken. Hij 
is betrouwbaar en gemotiveerd en per direct beschikbaar. 

 

BBL-2 leerling mechatronica/Bunnik (5): Nour is een zij-instromer met een grote voorkeur om in de techniek verder 
te gaan en m.n. richting de fijne motoriek. Hij wil niets liever dan starten aan een BBL-2 mechatronica opleiding en zoekt 
een Werkgever waar hij dit leerwerktraject kan gaan volgen.  

 

Autodesk inventor/Autocad tekenaar/Huizen (4): Roeland is een sr. man, met veel technische ervaring in diverse 

functies. Hij zoekt een duurzame baan als tekenaar, liefst Autodesk inventor. Verschillende autocad opleidingen, MTS 
WTB, brede ervaring in ontwikkelen en onderhouden systemen. Roeland heeft een rijbewijs, geen auto en is per direct 
beschikbaar.  

 

Monteur elektrotechniek/Utrecht (4): Mohamed is een zij-instromer die de leerlijn elektrotechniek heeft gevolgd 

bij de Beroepentuin in Utrecht en hij heeft zijn VCA basis certificaat behaald. Hij is in het bezit van een rijbewijs en een 
auto en zoekt een leuk bedrijf waar hij begeleiding kan krijgen en verder kan groeien als monteur elektrotechniek. In 
november start hij een cursus vaktechnisch Nederlands en is hij op vrijdagochtend, gedurende 12 weken, afwezig.  

 

Monteur zonnepanelen/Utrecht (5): Vincent is een grote sterke kerel die graag als zonnepaneel monteur aan de 
slag wil gaan in de regio Utrecht. Hij heeft helaas geen rijbewijs, wel een VCA basis certificaat. Welk bedrijf kan hem 
goed gebruiken? 

 

Monteur elektrotechniek/Utrecht (4): Geoffrey is een sr. elektromonteur die graag projectmatig aan het werk wil 

gaan. Hij heeft ruime ervaring met elektrotechnische installaties in ziekenhuizen en grote gebouwen/data elektra & 
brandmeldinstallaties. Hij is in het bezit van: NEN 3140 VP/NEN 1010/VCA basis/MBO-3 elektro. 

 

Sr. engineer/generatoren/energie opwekking/Nieuwegein (4): Gerard heeft zelf jarenlang een eigen 
onderneming gehad in generatoren. Hij zoekt nu een baan om zichzelf verdienstelijk te maken als accountmanager 
zonnepanelen of in de richting van generatoren/energie opwekking.  
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Zij-instromer/elektrotechniek/koeltechniek/Soest (5): Willem is een sr. zij-instromer en heeft jarenlange ervaring in de 
juridische dienstverlening. Hij wil het roer radicaal omgooien en graag met zijn handen gaan werken. Zijn voorkeur gaat 
uit naar elektrotechniek/Koeltechniek/Warmtepompen. Willem vindt het geen enkel probleem om een leerwerktraject 
te starten en zoekt een bedrijf die hem deze kans wil geven. Hij is leergierig, super gemotiveerd en in het bezit van een 
rijbewijs en een auto.  

 

Leerling timmerman/Amersfoort (5): Tame heeft een afgeronde BBL-1 opleiding als timmerman bij MBO Amersfoort. 
Hij heeft een geldig VCA certificaat en zoekt een bedrijf die hem een leerwerktraject als timmerman kan bieden, bij 
voorkeur in de regio Amersfoort, aangezien hij afhankelijk is van het OV of de fiets.  

 

BBL-2 niveau meubelmaker/interieurbouwer/Amersfoort (4): Mustafa heeft een afgeronde BBL-2 niveau 
meubelmaker/interieurbouwer en zoekt een leuke baan in de omgeving van Amersfoort. Het is een harde 
werker, gemotiveerd, representatief en kan goed in teamverband werken. Hij is per direct beschikbaar.  

 

 

 

MEER INFORMATIE? 
Wanneer u interesse heeft om in gesprek te gaan over één van deze kandidaten in deze krant, neem dan 

contact op met: Miranda Lof, Arbeidsmarktcoach > email: miranda.lof@metechnica.nl of 
info@sptmidden.nl 

 
Meer informatie over het SPT is te vinden op www.sptmidden.nl 

 
Op de in deze aanbodkant vermelde kandidaten kunnen diverse regelingen van toepassing zijn. Het kan zijn 

dat deze afhankelijk zijn bij welk opleidings- en ontwikkelingsfonds uw bedrijf is aangesloten.  
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