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JOUW CARRIÈRE ALS INSTALLATIETECHNIEK

Jouw ontwikkeling staat voorop
Individuele begeleiding door een professionele coach
Inspirerende soft en business skills trainingen
Vast dienstverband met goede arbeidsvoorwaarden
Uitstekend toekomstperspectief met doorgroeimogelijkheden

Business skills
 

Soft skills
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3 jarig opleidingsprogramma

Technical skills

Installatietechniek

1e jaar: Basis cursus installatietechniek
- Elektrotechnische installaties
- Werktuigbouwkundige installaties
- Duurzaamheid
Effectief communiceren
Samenwerken
Time management
Assertiviteit

2e en 3e jaar: Post-hbo HIT-E
Commerciële business skills 
Effectief beïnvloeden
Projectmatig werken
Presenteren met Impact

JOUW CARRIÈRE, ONZE AANPAK
In samenwerking met de Avans+ heeft YER een uniek driejarig Talent Development Programme 
Installatietechniek ontwikkeld. In dit programma, inclusief een opleiding installatietechniek, word je 
klaargestoomd om bij bedrijven zoals Heijmans Bouw & Techniek aan de slag te gaan! 

De focus van het driejarige programma ligt op het ontwikkelen van soft, business en technische skills. 
Functies waar je jezelf gedurende drie jaar naar ontwikkelt zijn functies zoals engineer, werkvoorbereider, 
cost engineer of maintenance engineer. Dit biedt toekomstperspectief om door te groeien naar bijvoor
beeld project, ontwerp of contractcoördinator, lead engineer of tendermanager. 

Het unieke van de samenwerking met Avans+ is dat de docenten specialisten zijn uit de markt en zelf 
werkzaam zijn bij toonaangevende bedrijven. Er wordt interactief samengewerkt en er wordt een wissel
werking geboden tussen kennis en de toepassing hiervan. In de eerste maand wordt het fundament 
gelegd met de Basiscursus Installatietechniek. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere 
elektrotechnische, koeltechnische en brandblusinstallaties, duurzaamheid, energie en luchtbehandeling. 
Vervolgens start je met de opleiding Hogere Installatietechniek Elektrotechniek (HITE). Je gaat met 
je mede trainees werken aan projecten en kennis opdoen van onder andere energie voorzieningen, 
brandbeveiliging, cyber security en datacommunicatie.  

Naast de technische opleidingen wordt er geïnvesteerd in soft en business skills. Daarnaast krijg je een 
talent development coach toegewezen die jou gaat coachen op het ontwikkelen van je competenties. 
Dit gedeelte wordt verzorgd door de YER Academy. 

 
Kortom: Je tilt je persoonlijke ontwikkeling naar een hoger niveau en doet daarnaast relevante werk
ervaring bij een bedrijf.

Dit breng je mee:
JJ 02 jaar werkervaring

JJ Afgeronde hbo of woopleiding richting Technische Bedrijfskunde, Werktuigbouwkunde, Aviation, 
Elektrotechniek, Sustainable Energy of vergelijkbaar

Enthousiast? Meld je dan nu aan bij Vera Tielbeek (veratielbeek@yer.nl).

Als je alle stappen van het selectieproces goed hebt doorlopen, word je toegelaten tot het Talent 
Development Programme Installatietechniek:

Waarom een Talent Development Programme?
JJ Jouw groei staat op de eerste plaats

JJ Certificaat Basiscursus Installatietechniek

JJ Behalen posthbo HITE

JJ Intensieve begeleiding door een professionele 
coach

JJ Inspirerende trainingen

JJ Vast contract bij YER

Wat houdt dit Talent Development Programme in?

JJ Een driejarig opleidingsprogramma

JJ Opdoen van relevante werkervaring bij toon
aan gevende opdrachtgevers zoals Heijmans

JJ Iedere week een uitdagende training

JJ Leren van elkaar tijdens intervisie 
bijeenkomsten

JJ Individuele coaching op maat

 

YER

Jij Online aanmelding 
met CV en motivatie 

We beoordelen je 
sollicitatie en laten je 
weten of je door bent 
naar de volgende ronde
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1e gesprek 
bij YER
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Competen-
tietest

3

2e gesprek 
bij YER
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Start YER 
Talent 
Development 
Programme 
Installatie-
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Interview 
met één of 
meerdere 
opdracht-
gevers
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