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LEREN & WERKEN VACATURE – MBO TECHNIEK niveau 3 / 4 
Wil jij leren en werken op MBO niveau bij een publieke instelling?  

 

Functie: Technische ondersteuning, technisch onderhoud 
 

Werktijden en locatie: Diverse locaties, flexibiliteit en rijbewijs zijn vereiste 

Niveau: 
Richting: 

Afgeronde MBO niveau 3 BBL 
Elektrotechniek, werktuigbouwkundig monteur, operator B  

Startdatum:  
Contract: 
Arbeidsvoorwaarden: 
 

In overleg 
32uur per week  
ABU cao is van toepassing 
 

Algemeen: Voor een grote publieke organisatie zijn wij op zoek naar technische 
kandidaten die graag willen leren en werken aan een MBO niveau 4 
diploma. 
 

Werkzaamheden: 
 

Technische ondersteuning 
Een groot deel van de werkzaamheden van medewerkers ligt op het 
technische vlak: het onderhoud van de huidige gasinfrastructuur en het 
ontwikkelen van de nieuwe gasinfrastructuur. Mogelijkheden voor BBL-ers 
liggen vooral op het  technische terrein: de mensen die op locatie (bij de 
meet- en regelstations en de gasontvangstations) onderhoud plegen. We 
zoeken vooral kandidaten met werkervaring (BBL) niveau 3 Electro 
techneuten en werktuigbouwkundigen. 
 

Selectiecriteria: 
 

Je bent in het bezit van een diploma BBL MBO niveau 3 in een relevante 
technische richting die aansluit op de aangeboden BBL opleiding. Je wilt 
leren en werken vanaf september 2014 en 1 dag per week een BBL 
opleiding niveau 4 volgen aan een ROC in Groningen. 
 

 Je omschrijft jezelf als bedachtzaam met een no nonsense mentaliteit 

 Je bent praktisch ingesteld 

 Werkt nauwkeurig en handelt accuraat 

 Je bent zorgvuldig en neemt verantwoordelijkheid 
Er wordt gewerkt volgens strenge veiligheidsprotocollen. Je bent in het bezit 
van relevante werkervaring (geen stage). 

Bijzonderheden: 
 

De selectie gaat via detacherende organisatie GOA Publiek. GOA Publiek 
draagt bij aan de financiering van de opleidingskosten. De opleiding zal 
worden gegeven aan een ROC in Groningen en is 1 dag per week. 
 

Reacties naar: Solliciteren kan door het mailen van een CV en motivatie naar: 
Lisa Vinke op info@goapubliek.nl 
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