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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.  

 

Hierbij treffen jullie de aanbodkant van het Servicepunt Techniek over de maand januari aan. De 1e 

aanbodkrant van het nieuwe jaar, weer met gemotiveerde kandidaten. Zoals jullie weten, geven aan 

in welke fase van het proces naar werk de kandidaten zitten, dan weten we hoeveel begeleiding ze 

nodig hebben, dan weten we wat jullie kunnen verwachten. In bijgevoegd schema is dat 

weergegeven. 

Voor alle duidelijkheid: onze dienstverlening is kosteloos voor bedrijven, jullie kunnen de mensen 

direct in dienst nemen! 

Op de volgende pagina treft u de kandidaten aan, met een nummer achter de naam. We hebben 

daarbij het instroommodel gebruikt zoals we dat samen met jullie ontwikkeld hebben: van interesse 

in techniek naar uiteindelijk werk. Dat zijn 5 fasen: 1. Interesse in techniek 2. Brede technische 

oriëntatie: hoe ziet werken in de techniek eruit; 3. Verdiepende oriëntatie: kan ik het ook? 4. 

Praktijkopleiding 5. Vakmensen die direct aan de slag kunnen. 
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Sr. HTS technisch bedrijfskundige met technische commerciële specialisatie/Utrecht (5): T.B. is een senior 

met jarenlange ervaring op internationaal proposal- en tender bid management, sales en sales support in de 

maritieme Maak industrie. T. is zeer communicatief, representatief en slagvaardig. Hij gaat graag aan de slag 

als bijv. proposal maker, bid manager, project-ontwikkelaar of als begeleider op een uitvoerend-, mee-

werkend- en coördinerend niveau in de techniek. 

 

 Facilitair technisch medewerker/Soest (5): S.M. is een representatieve, vriendelijke, goed gemotiveerde en 
integere aanpakker. Hij heeft jarenlange ervaring als kok en als facilitair medewerker in een hotel. Hij heeft 
in het land van herkomst zijn MTS-elektronica behaald en hij is in het bezit van een rijbewijs/auto en een 
geldig VCA. Hij wil graag een baan in dagdienst en is breed inzetbaar. Hij ziet zichzelf bijvoorbeeld in een 
werkplaats omringt met leuke collega’s, sleutelen aan machines, of gaat op weg om keukens te plaatsen bij 
particulieren. Kortom hij staat open voor een technische functie bij een leuk bedrijf waar hij kan laten zien 
wat hij waard is. 

 

Verkoper binnendienst/regio Utrecht (5): X.V. is een sr. consultant met jarenlange ervaring in de Auto-

motive Branche (IVA). Kennis van sales en aftersales, analyseren en het verbeteren van processen. Hij legt 

makkelijk contact, representatief, klant gericht met een commerciële instelling. X. is op zoek naar een 

binnendienst functie of gecombineerd met klantbezoek. Hij staat open voor een baan waar hij zijn kennis en 

energie kan toepassen in een werk omgeving rond Amersfoort. Per direct voor 4 dagen per week 

beschikbaar. 

 

Monteur assembleren/repareren EV-apparatuur computers/printplaten/Leusden (5): F.B. heeft ruime 
werkervaring als Field Service- en als Connectivity Engineer in de wereld van kopiëren, faxen en print 
apparatuur. F. is beschikbaar voor het assembleren en het repareren van EV-apparatuur camera’s, print-
platen en computers ect. Hij werkt graag in een rustige omgeving binnen een klein team. Hij wil graag 
kwaliteit leveren en daarom tijd en aandacht aan zijn werk kunnen schenken.  

 
BBL-elektrotechniek/Amersfoort (3): P. is een zij-instromer die graag een leerwerktraject wil gaan starten in 
de elektrotechniek bij een leuk bedrijf die hem goed gaat begeleiden en waar hij na de zomer aan zijn BBL 
opleiding kan gaan starten. P. is een rustig persoon die goed heeft nagedacht en nu een bewuste keuze 
maakt om zich verder te gaan bekwamen in de elektrotechniek. Hij heeft geen rijbewijs en is afhankelijk van 
het OV. P. zoekt een leerwerkbedrijf in de omgeving van Amersfoort. 

 

Sr. ingenieur Elektrotechniek/Huizen (5): R. is een ervaren ingenieur Elektrotechniek met commerciële 

marketing kennis en kunde. Hij zou het liefst aan het werk gaan als commercieel technisch binnendienst 

medewerker of technical sales support. Deze enthousiaste breed opgeleide leergierige kandidaat is in het 

bezit van een rijbewijs en auto en per direct beschikbaar voor een verkennend gesprek.  

 

We hopen jullie zo weer mee te nemen in het realiseren van nieuwe instroom, want dat blijft hard 
nodig! Interesse, vacatures of meedenken over zij-instroom? 

 
MEER INFORMATIE? 

 
Interesse: neem dan contact op met:  

info@sptmidden.nl of met Miranda Lof, arbeidsmarktcoach: miranda.lof@sptmidden.nl 
 

Meer informatie over het SPT is te vinden op www.sptmidden.nl  en op 
https://www.linkedin.com/company/69192288/.  
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Onze dienstverlening is kosteloos, u kunt de kandidaten zonder verdere kosten rechtstreeks in 
dienst nemen. 

 
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.  


