Opleidingstraject
met baangarantie

Tibosch Optical Fiber is op zoek naar kandidaten
die graag willen werken in de Glasvezeltechniek.
Wij zijn op zoek naar (hulp) monteurs uit de regio Midden
en Zuid Nederland. Ben jij benieuwd of werken in de
glasvezelbranche iets voor jou is? Wil jij opgeleid worden om
als ( hulp)monteur aan de slag te gaan bij een jong groeiend
bedrijf? Bezoek dan onze informatiebijeenkomst op dinsdag
31 oktober 2017 om 10:00 uur. Tibosch Optical Fiber en
Metechnica (OTIB Sectorplan) vertellen je dan alles wat je wilt
weten over dit uitdagende leer-werktraject.
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Informatiebijeenkomst op 31 oktober 2017 bij
Tibosch Optical Fiber in Rosmalen
Intakegesprek Metechnica
Assessment / test
Gesprek Tibosch Optical Fiber
Basiscursus glasvezeltechniek
Cursus Klantaansluitpunten
Veiligheidstraining en certiﬁcaat VCA
Veilig werken langs de weg
Hoogwerker certiﬁcaat
Monteur als ambassadeur
Speciﬁeke training afhankelijk van de afdeling
Stage bij Tibosch Optical Fiber (met behoud van uitkering)
Baangarantie van minimaal 8 maanden
Duur traject: 2 maanden
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Je hebt een uitkering en wilt graag werken in de
technische installatiebranche.
Je bent gemotiveerd om jezelf te ontwikkelen
Je hebt technische aﬃniteit
Je hebt MBO 2 werk- en denkniveau
Je beschikt over een ﬂexibele instelling
Je hebt geen lichamelijke beperkingen die het werken
als monteur onmogelijk maken
Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
Mogelijkheid tot het volgen van een vervolgopleiding
Je bent in bezit van Rijbewijs B

Tibosch Optical Fiber is een jonge groeiende organisatie binnen de
glasvezeltechniek. Wij zijn werkzaam in alle facetten van de glasvezel
techniek. Onze monteurs sluiten woonhuizen aan en verbinden de
grootste datacenters. Wij maken glasvezelverbindingen in de spoor- en
wegenbouw, in tunnels, voetbalstadions en metrolijnen. Verhelpen
storingen in het landelijke glasvezelnetwerk en gebruiken hierbij de
nieuwste technieken.
Als monteur van Tibosch Optical Fiber werk je samen met je collega’s
aan de verbinding van morgen. Het opleidingstraject geeft je de kennis,
wij stellen de benodigde apparatuur, gereedschappen, telefoon en
vervoer ter beschikking. Heb jij de technische aﬃniteit om samen met ons
supersnelle netwerken te bouwen?
In ons leertraject volg je opleidingen en trainingen inclusief landelijk
erkende diploma’s en certiﬁcaten waar je iets aan hebt. Binnen de
verschillende afdelingen van Tibosch Optical Fiber bestaan ruime
mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.

Onze partners

OTIB
0800-6061
steunpuntam.otib.nl

MEER INFORMATIE EN/OF AANMELDEN
Mail je CV met naam, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum naar steunpuntam@otib.nl
Onder vermelding van projectnummer P0058 . Je ontvangt dan een bevestiging.

Huisbergenweg 6
5249 JR Rosmalen
T 073 76 76 284
F 073 76 76 285
I www.tiboschopticalﬁber.nl
E info@tiboschopticalﬁber.nl

