MONTEUR
MIDDENSPANNINGS
DISTRIBUTIE

GA JIJ VOOR EEN TOEKOMST ALS MONTEUR
MIDDENSPANNINGSDISTRIBUTIE (WEB-NIVEAU 2)?
KIES DAN VOOR SAB OPLEIDING!
DE OPLEIDING

Bij SAB Opleiding leer je alle werkprocessen die belangrijk zijn voor jouw nieuwe rol als specialist in
middenspanningsdistributie. Na het afronden van de opleiding kun jij de volgende werkzaamheden
probleemloos uitvoeren:
• Voorbereiden van aanleg- en montagewerkzaamheden zoals moffen, verbindingsmoffen,
reparatiemoffen en middenspanning verdeelinrichtingen
• Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten
• Gebruiksklaar maken van nieuw aangelegde transport- en distributienetten
• Voorbereiden van onderhouds- en storingswerkzaamheden
• Administreren en afsluiten van aanleg- en montagewerkzaamheden
Dus beschik jij over een grote dosis motivatie en inzet? Meld je dan nu aan bij SAB Opleiding.
Je kunt de opleiding binnen 1 jaar afronden!

sabopleiding.nl

JE KUNT DE OPLEIDING MONTEUR
MIDDENSPANNINGSDISTRIBUTIE (WEB-NIVEAU 2) BINNEN
1 JAAR AFRONDEN WANNEER JE JE VOLLEDIG INZET OM
JE DIPLOMA TE HALEN. WIJ GAAN ER ZEKER ALLES AAN
DOEN OM DIT SAMEN MET JOU TE BEREIKEN!
JOUW VOORDELEN

• Vaste leraren voor theorie én praktijk
• Vaste lerares Nederlands
• Goed en ruim ingerichte praktijklokalen
• Eigen laag- en middenspanning schakelruimtes
• Makkelijk bereikbaar, direct naast de snelweg

ONZE VOORWAARDEN

Je kunt deelnemen aan deze opleiding als je:
• Minimaal 18 jaar bent. Nog geen 18? Vraag dan
samen met jouw leerbedrijf een gesprek aan
• Op dit moment al werkt bij een erkend leerbedrijf
binnen de infrasector

ONZE BELOFTES

• Je krijgt les van enthousiaste en ervaren docenten
• We houden samen jouw groei bij, zodat je
altijd weet waar je staat
• We maken duidelijke afspraken en je hebt
altijd een aanspreekpunt
• Alle theorie- en praktijklessen zijn in ons
eigen opleidingscentrum
• Wij doen er alles aan om jouw opleiding
goed te laten verlopen

EEN OPLEIDING MET TOEKOMST

WAT WIJ REGELEN

• Alle lesmaterialen en BPV-boeken
• Een persoonlijke studieplanner
• Alle toetsen, Proeven van Bekwaamheid
en het praktijkexamen

BELANGRIJK OM TE WETEN

Starten kan op ieder moment. De officiële
aanmeldingsmomenten van de scholen waarmee
we samenwerken zijn ieder jaar in september
en in januari.

AANMELDEN

Wil je starten met de opleiding? Meld je
dan via www.sabopleiding.nl aan voor een
intakegesprek. Wil je meer informatie over al
onze opleidingen / kosten? Neem dan contact op
met onze opleidingscoördinator dhr. G. Koning via
+31 (0)20 7232 526 of info@sabopleiding.nl
SAB Opleiding
Zandsteen 42
2132 MR Hoofddorp

