VOLTIJD LEREN (BOL)

MEDEWERKER OPERATIONELE
TECHNIEK - MAINTENANCE
De wereld van de procestechniek en maintenance is er een voor slimme doeners. Heb jij een passie voor techniek en vind je
het leuk om ervoor te zorgen dat ingewikkelde technische installaties goed blijven werken? Dan ben je bij het mbo college
Procestechniek & Maintenance aan het juiste adres!

Je toekomstig beroep
Als medewerker operationele techniek - maintenance ga je aan de
slag als monteur. Je houdt je bezig met het onderhoud van verschillende soorten installaties. Je monteert, repareert en test
deze installaties en brengt er een rapport over uit. Je werkt bijna
altijd aan een specifiek onderdeel van de installaties. Als onderhoudsmonteur werk je vaak in teamverband en maak je gebruik
van uiteenlopende hulpmiddelen, gereedschappen en meetapparatuur. Je hebt vooral een assisterende rol en werkt onder leiding
van een teamleider of de Allround operationeel technicus. Het is
belangrijk dat je over sociale vaardigheden beschikt en dat je
klant- en kwaliteitsgericht bent.

Praktische informatie
vooropleiding

Minimaal een diploma basisberoepsgerichte
leerweg (vmbo) of een overgangsbewijs van
havo / vwo 3 naar 4

niveau

Mbo niveau 2 / bol

duur

2 jaar, je gaat vijf dagen in de week naar
school en loopt onder schooltijd stage

start

September

toelating

Na het succesvol doorlopen van de intakeprocedure kun je met je opleiding van start.

locatie

Deze opleiding bieden we aan binnen het
STC mbo college Procestechniek &
Maintenance, Kerkhoekstraat 1 in Brielle.

kosten

Kijk voor een overzicht van de opleidingskosten op de specifieke opleidingspagina
www.mbo-stc.nl/opleidingen

aanmelden

Aanmelden kan op elk moment via de website www.mbo-stc.nl/aanmelden

Je opleiding en vakkenpakket
Volg je deze opleiding, dan ga je vijf dagen per week naar school.
Tijdens deze tweejarige opleiding krijg je een uitgebreid pakket
aan technische vakken zoals Wiskunde, Natuurkunde en
Scheikunde, Werkplaatstechniek en Procesbeheersing,
Hulpsystemen, Materialen en Gereedschappen, Technisch tekenen en VCA. Daarnaast krijg je ook een aantal algemene vakken
zoals Nederlands en Engels. Het laatste half jaar van je opleiding
loop je stage.

Goed om te weten

Meer informatie
Heb je interesse in deze opleiding of wil je meer weten? Neem
dan contact op met het servicecentrum, tel. 0180 - 41 27 99 /
mboprocesindustrie@stc-r.nl.

Wil je na deze opleiding verder leren? Dan kun je doorstromen
naar de niveau 3 opleiding Operationeel technicus. Als je je aanmeldt voor deze opleiding, moet je rekening houden met diverse
schoolkosten. Meer informatie hierover vind je op de opleidingspagina.
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