
Techniek altijd al interessant gevonden? En wil je 
investeren in jezelf om een (nieuw) vak te leren? Dan is het 
opleidingstraject bij Cooltrace wellicht iets voor jou. Hoe 
ziet dit er uit? Je start een traject waarbij je in 6 maanden 
een basisopleiding krijgt. Je maakt kennis met techniek 
en je wordt vakgericht opgeleid in 10 praktijkdagen in de 
richting Elektro/installatietechniek + VCA-basis certificaat. 
Na 6 maanden kom je in dienst bij Cooltrace die je 
eventueel verder  opleidt of laat opleiden. 

AANMELDEN
Wil jij aan de slag in de elektro/installatietechniek waarbij 
je een goed salaris ontvangt, een opleiding krijgt en 
baangarantie hebt? Meld je dan aan door je cv te sturen 
naar: info@jansuitzendbureau.nl

HOE ZIET HET (OPLEIDINGS)TRAJECT ERUIT?
• Solliciteer op de opleidingsplek
• Intakegesprek
• Tweede gesprek bij Cooltrace
• Assessmentdag bij opleiding Vakwijs
• Ben je enthousiast dan volg je de basisopleiding Elektro/ 
 installatietechniek (9 praktijkdagen gedurende 6   
 maanden) bij Vakwijs
• VCA-basis certificaat behalen (e-learning + examen)
• Gedurende de basisopleiding ben je werkzaam bij   
 Cooltrace

Na het volgen van de basisopleiding ben je in staat om 
binnen de installatie- en elektrotechniek op begripsniveau 
te handelen. Je weet waar de diverse gereedschappen voor 
dienen en hoe deze gebruikt moeten worden. Ook ben je je 
bewust van eventuele gevaren binnen het vakgebied. 
Je ontvangt een Vakwijs Certificaat. 

DIT BEN JIJ:
• Je hebt een uitkering of je bent werkzaam in een andere   
 branche en je wilt graag werken in de techniek 
• Je vindt techniek interessant en je hebt (enige) ervaring.
• Je bent een aanpakker en hebt zin om je handen uit de   
 mouwen te steken
• Je bent leergierig
• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal
• Je bent fit om het werk als monteur aan te kunnen
• Je ziet jezelf eventueel een vervolgopleiding volgen
• Je bent bij voorkeur in het bezit van rijbewijs B

MET BETAALDE BAAN OMSCHOLEN NAAR 
ELEKTRO/INSTALLATIETECHNIEK MONTEUR
BIJ COOLTRACE IN APELDOORN

BEN JIJ EEN AANPAKKER EN BEREID EEN (NIEUW) VAK TE LEREN?
KIES VOOR EEN OPLEIDINGSPLEK MET UITZICHT OP EEN VASTE BAAN



WAT LEER JE TIJDENS DE BASISOPLEIDING? 
ELEKTROTECHNIEK 
• Materiaalbewerking en materialen kennis
• Werken met gereedschappen en machines
• Basisuitleg over  begrippen zoals spanning, stroom en   
 weerstand
• Werken met buisinstallaties en kabelinstallaties
• De vijf basis schakelingen (enkel, dubbel, wissel, serie en  
 kruis)
• Veiligheid binnen het eigen vakgebied

INSTALLATIETECHNIEK 
• Primaire materiaalbewerking en -kennis
• Werken met gereedschappen en machines
• Werken met koper, dun- en dikwandig
• Veiligheid binnen eigen vakgebied
• Basisuitleg over begrippen binnen de theorie
• Knellen, fitten en solderen

WIE ZIJN WIJ?
Jans Uitzendbureau: Is initiatiefnemer en  verantwoordelijk 
voor de werving en selectie. De eerste 26 weken zijn wij je 
werkgever waarna je in dienst komt bij Cooltrace. 

 
 
Cooltrace: Jouw (toekomstige) werkgever: Wij zijn op zoek 
naar  technische medewerkers en zetten ons in om jou klaar 
te stomen voor de elektro/installatietechniek. 
 
Vakwijs: Aanbieder van de basisopleiding Elektro/
installatietechniek en VCA-certificaat. 

OTIB: Samenwerkingspartner bij het vormgeven van dit 
traject en tevens financieel ondersteunend ter betrekking 
van (zij) instroom richting de installatiebranche.  

OVER WERKGEVER COOLTRACE
Cooltrace heeft als doel het veilig installeren van koel- 
en vriestechniek alsmede CV-installaties en cellenbouw 
voor haar opdrachtgevers. Dit alles doen we vanuit een 
servicegerichte en daadkrachtige organisatie die zich 
ten doel stelt haar klanten te ontzorgen met innovatieve 
oplossingen. Wat begon als een samenwerking in 
kleine projecten groeide uit tot het aanbieden van een 
totaalpakket koelinstallatie in supermarkten als Jumbo, 
Albert Heijn en Carrefour (B).

KIES VOOR EEN OPLEIDINGSPLEK MET  
UITZICHT OP EEN VASTE BAAN 
VOOR COOLTRACE IN APELDOORN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR 
MONTEURS VOOR ELEKTRO/INSTALLATIETECHNIEK


