
Kies voor de techniek

Verzeker jezelf van 
een baan met toekomst



Alles is mogelijk

Kies voor techniek

Techniek is de sleutel om grote maatschap pelijke 
uitdagingen het hoofd te bieden. Denk aan duurzame 
woningen, smart homes en robotisering. De tech
nische installatiebranche staat dan ook te springen 
om nieuwe mensen. In de techniek ben je verzekerd 
van werk. Ook al werk je nu in een andere sector, 
ook voor jou zijn er kansen. Kom samen met ons een 
betekenisvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. 
De techniek heeft de toekomst en de toekomst 
heeft jou nodig. 

De overstap naar techniek is kleiner dan je denkt. 
Ook in de techniek staat de klant centraal en  
help je onze klanten om bewuste keuzes te maken. 
In de meest uiteenlopende functies, wat je 
achtergrond ook is. Daar is niet meteen een  
radicale carrière switch voor nodig. Je kan in de  
techniek aan de slag, of je nu werkzaam bent als 
accountmanager, receptionist, administratief  
medewerker, communicatie adviseur, systeem- of 
netwerk beheerder, projectmanager of schade
regelaar. Mocht techniek altijd al je passie zijn 
en wil je met je volgende stap totaal iets anders?  
Dan zijn er nog veel meer mogelijkheden, 
zoals monteur of werkvoorbereider.

https://vimeo.com/428629175
https://vimeo.com/428652045
https://vimeo.com/428652045
https://vimeo.com/428481341
https://youtu.be/jHuvB-kPtww


Accountmanager 

Mbo4 / havo / vwo met pakketeisen,  
aangevuld met cursussen en/of trainingen

Functieschaal 5 (0 jaren € 2.178*) t/m
Functieschaal 11 (10 jaren € 4.056*)



Systeem- of netwerkbeheerder 

Hbo (deelcertificaten) met pakketeisen 
óf hbo met pakketeisen aangevuld met 
cursussen en/of trainingen

Functieschaal 6 (0 jaren € 2.246*) t/m 
Functieschaal 11 (10 jaren € 4.056*)



Monteur (diverse typen en niveaus)

 Mbo-2 tot mbo-4 met pakketeisen  
aangevuld met cursussen en/of trainingen,  
het bijhouden van ontwikkelingen is vereist

Functieschaal  3 (0 jaren € 2.047*) t/m
Functieschaal 11 (10 jaren € 4.056*)



Werkvoorbereider

Mbo4 / havo met pakketeisen aan gevuld 
met cursussen en/of trainingen het  
bijhouden van ontwikkelingen is vereist

Functieschaal 5 (0 jaren € 2.178*) t/m
Functieschaal 11 (10 jaren € 4.056*)



* Dit zijn indicaties, salarissen zijn niet overal hetzelfde.

Kijk verder

https://vimeo.com/428629175
https://vimeo.com/428652045
https://vimeo.com/428481341
https://youtu.be/jHuvB-kPtww


En nu?

Wij Techniek is het ontwikkelingsfonds voor de 
technische installatiebranche. Wij zetten ons onder 
andere in voor jou als (eventuele) zij-instromer. 
Wij helpen je graag bij het ontdekken van onze 
interessante branche en natuurlijk is dat maatwerk. 
Denk aan omscholing, trainingen en onthejob 
opleidingen. Het barst van de kansen, ook voor 
mensen zonder technische achtergrond. Neem contact 
op met een van onze adviseurs arbeidsmarkt en 
verzeker jezelf van een baan met toekomst.

1. Neem contact op met Wij Techniek
Servicepunt arbeidsmarkt mobiliteit 
Postbus 56
5500 AB Veldhoven
0800 - 6061
servicepunt@wijtechniek.nl

Supportdesk
support@wijtechniek.nl
0800 - 88 55 885

Bezoekadres
Korenmolenlaan 4
3447 GG Woerden
 

Postadres
Postbus 416
3440 AK Woerden

Je volgende stap is overstap

2. Maak een afspraak voor oriënterend gesprek

Wensen, verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden.

3. Afspraken voor maatwerktraject

Bemiddeling werkgever, bij- of omscholing.


