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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. Onze dienstverlening is kosteloos, de kandidaten mogen rechtstreeks zonder verdere 

kosten bij u in dienst. 

Maar eerste even aandacht voor het volgende. 

Save the date: techniek Doe dag op 10 juni 2023 
 

Ook dit jaar organiseren wij weer een Techniek Doe Dag, een evenement om mensen te 

interesseren in de techniek. Vorig jaar hebben we jullie pas laat op de hoogte gebracht. Vandaar 

dat we alvast op de hoogte willen brengen van de datum, dit keer vroeger in het jaar: 

Save The Date: Techniek Doe Dag 10 juni 2023 - WSP midden-utrecht 
(wspmiddenutrecht.nl) 
 
We gaan het dit jaar in de aanloop ook anders aanpakken. We denken aan een campagne waarin 
de bedrijven zich kunnen presenteren, wellicht een LinkedInpagina. Kortom, nog een slag maken 
om meer mensen te bereiken zodat er hopelijk (nog) meer mensen voor techniek kiezen. 
 
Mocht je als bedrijf een echte doe activiteit hebben en je wilt op 10 juni jezelf ook aan eenbreed 
publiek werkzoekende willen presenteren, meld je dan aan via info@sptmidden.nl. Mocht je meer 
info willen hebben, kun je ook een e-mail naar dit adres sturen! 

 

De kandidaten van deze aanbodkrant zijn: 

Beginnend TIG lasser RVS niveau 2 (NIL/Amersfoort (5): S. zoekt naast haar huidige parttime baan, een leuke werkplek 

(afwisselend staan & zitten) voor 2 dagen per week, waar zij haar lasvaardigheden kan verbeteren. S. is  beschikbaar op 

de dinsdag en donderdag voor laswerkzaamheden in de omgeving van Amersfoort (max. 30 minuten reistijd woon-

werkverkeer). Zij is goed gemotiveerd, gedreven en communicatief vaardig. Wie wil haar een kans geven?  

 

Ervaren elektrotechnisch monteur/Zeist (4): J. heeft een afgeronde (bachelor) moleculaire biologie gedaan en sinds 
2017 werkt hij op ZZP-basis als technisch medewerker op een camping. Hij is bezig met de vakopleiding 1e monteur 
elektrotechnische installaties aan het ROVC. J. is 3 dagen per week beschikbaar en zoekt een leuk bedrijf waar hij zich 
verder kan bekwamen en zijn opleiding kan afronden. De werkzaamheden die hij graag wil doen zijn o.a.: domotica, 
storingsdienst, verlichting, renovatie, utiliteitsinstallaties aanleggen. J. is een representatieve, vriendelijke en ambitieuze 
werkzoekende met eigen  vervoer. 
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Leerling loodgieter & ervaren stukadoor/Utrecht (4/5): R. woont in Utrecht en is bezig met zijn rijbewijs. Hij heeft de 

leerlijn installatietechniek bij de Beroepentuin gevolgd en zijn VCA behaald. Het is een rustige, beleefde en vriendelijke 

man, die de Nederlandse taal voldoende beheerst. Het liefste zou hij als  loodgieter-installateur of sanitair/renovatie 

gaan werken bij een bedrijf waar hij veel kan leren en die hem de juiste begeleiding kunnen bieden. Daarnaast heeft hij 

ruime werkervaring als stukadoor en is hij direct inzetbaar. Er is een mogelijkheid om een proefplaatsing van een maand 

via de Gemeente in te zetten. 

 

Sr. Ingenieur/Soest (5): P. is een herintreder en na een aantal jaren uit het arbeidsproces te zijn geweest, is hij de 
arbeidsmarkt aan het verkennen en op zoek naar een passende baan in de techniek. Hij is communicatief zeer vaardig en 
daarnaast van vele markten thuis. Zijn voorkeur gaat uit naar werkzaamheden met een ondersteunend karakter, 
bijvoorbeeld in projecten, planning, organisatie, coördinatie, teksten schrijven of administratie. Graag in de omgeving 
van het Gooi en/of noordelijk Utrecht, voor 1 à 3 dagen per week.  

 

Medewerker technische dienst/onderhoud/Amersfoort (4): C. is een vriendelijke, rustige sr. man.  Hij heeft in een ver 
verleden gewerkt als CV monteur en de afgelopen 33 jaar is hij werkzaam geweest als chauffeur speciale diensten. C. is 5 
dagen per week beschikbaar en heeft eigen vervoer. C. wil graag ingezet worden in functies als: medewerker technische 
dienst, onderhoudsmonteur, controle werkzaamheden in de buitendienst of als klusjesman, liefst in de omgeving van 
Amersfoort. 

 

BBL leerlingmonteur installatietechniek/Woerden (5): L. is afgelopen januari gestart bij de Beroepentuin en volgt de 

leerlijn installatietechniek. De leermeester is zeer positief over hem en geeft aan dat L. het echt in zijn vingers heeft om 

uit te groeien tot een vakman. L. heeft een rijbewijs/auto en deze week gaat hij op voor zijn VCA examen. Hij zoekt een 

leerwerkbedrijf waar hij de nodige begeleiding gaat krijgen om het vak te gaan leren. Hij spreekt goed Engels en 

voldoende Nederlands. L. is een zeer vrolijke, innemende en ambitieuze kandidaat die liever vandaag dan morgen gaat 

starten met werken.  

 

Sr. projectleider/technisch manager/Nieuwegein (4): R. is een extraverte sr. met ruime ervaring als technisch manager 

W&E en als projectleider. Hij ziet zichzelf werken, in een dynamische baan bij een technisch bedrijf in het beheer van 

W&E installaties. Zijn skills zijn vooral gericht op het minimaliseren van faalkosten en het stroomlijnen van bedrijfs-

processen. Zijn focus ligt op het toenemen van bedrijfsresultaten en om medewerkers in hun kracht zetten. 

 

Zeer gemotiveerde leerling installatiemonteur/technische dienst/Wilnis (5): H. is sinds een aantal maanden in beeld bij 
de Beroepentuin in Utrecht waar hij de leerlijn installatietechniek heeft gevolgd en zijn VCA heeft behaald. Hij is bezig 
met het laatste gedeelte van zijn inburgeringscursus en hierdoor is hij 4 dagen per week beschikbaar. H. is een 
representatieve, zeer gemotiveerde en vrolijk persoon. Zijn voorkeur gaat uit naar een leuk leerwerkbedrijf waar hij de 
Nederlandse taal verder kan ontwikkelen en waar hij het vak als installatiemonteur onder de knie gaat krijgen. Na de 
zomer zou hij graag starten aan de BBL opleiding. 

 

 

 

Zie volgende bladzijde voor meer informatie! 
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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 
 

Onze dienstverlening is kosteloos, u kunt de kandidaten zonder verdere kosten aan ons 
rechtstreek 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.  
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