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Zorg jij ervoordat ik straksweer werk?

Word jij al gek van al die
goedbedoelde adviezen over
werk en toekomst? 
En wil je gewoon aan de slag?
Dan is het techneeship van Technoord iets voor jou! In ons één-
jaar durende techneeship ga je betaald aan het werk als service-of
installatie monteur bij een opdrachtgever. Ook volg je met je
techneegroep vette trainingen bij Technoord in Amsterdam-Noord. 

Een team van rolmodellen, waaronder Omar, staat voor jou klaar
om ervoor te zorgen dat jij een glanzende start maakt in je
carrière. Omar groeide zelf op in Amsterdam-Noord. Het is hem
gelukt om na hard werken zijn eigen succesvolle installatie bedrijf
op te zetten. Hij gaat jou de fijne kneepjes van het vak leren!

Met het techneeship ga je in de kansrijke techniek sector werken
en ben jij de persoon die ervoor zorgt dat Nederland duurzame
warmte heeft. Daar kun je mee thuiskomen!

Je krijgt een goed salaris; 
Wij zoeken het bouw- of installatiebedrijf dat bij jou past en
waar je voor 4 dagen in de week gaat werken;
Het techneeship geeft jou zekerheid door het uitzicht op een
vast contract;
Je krijgt begeleiding van tech-trainers, coaches en
rolmodellen van Technoord om jouw harde en zachte
vaardigheden verder te ontwikkelen. Je bent toch nooit
uitgeleerd?;
Bij een uitdagende situatie op je werk is Technoord de plek
waar jij met je techneegroep en trainer er over kan praten om
er van te leren; 
Samen bouwen we aan een tech-community, met elke
maand inspirerende sprekers en een groep enthousiaste
mensen waar je onderdeel van wilt zijn! 

6 redenen waarom jij voor
Technoord kiest!
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Samenwerking met
Molenwijk 3B 
1035 EE Amsterdam

Contact
Info@technoord.nl
+31(0)629320840
www.technoord.nl

Deze maand maak je
kennis met jouw
opdrachtgever (bouw-
of installatiebedrijf), de
techneegroep en met 
 Technoord. Ook zal je
een aantal praktische
trainingen krijgen  die
jou voorbereiden voor je
eerste maanden bij de
opdrachtgever en ga je 
 examen doen voor het
VCA certificaat. 

Onboarding
Na een succesvol
afgerond techneeship
en een goede klik met
de opdrachtgever krijg
je een aanbod om direct
in dienst te treden bij de
opdrachtgever.

Overdracht

Maand 13 - ..

Vanaf maand twee ga je aan de slag bij de
opdrachtgever en krijgt daar de nodige
ondersteuning van je collega's. 

Werken bij de opdrachtgever

Samen met de opdrachtgever en Technoord
coach stippel jij het groeipad uit over waar jij
over een jaar wilt staan. In het jaar zijn er met je
techneegroep intervisie sessies en krijgen jullie
trainingen in persoonlijke groei (zoals
persoonlijke-, communicatieve- en sociale
vaardigheden)

Begeleiding & persoonlijke groei

Bij Technoord krijg je praktische trainingen van
ervaren rolmodellen, met hun ga je  technische
casussen uit de praktijk nadoen om jouw
praktische vaardigheden te vergroten.

Trainingen van rolmodellen

Maand 02 - 12Maand 01

Het techneeship programma

Omar Amri
Oprichter, rolmodel 

& tech-trainer

Sophie Koopmans
Oprichter, aanjager &

verbinder

Aniek Vaandrager
Oprichter & bouwer

Ons team
Bouwt en verbindt buiten de gebaande paden

Wil je werken bij Technoord?
App voor meer informatie Aniek op +31(0)629320840 of praat erover met een jongerenwerker van

DOCK op jouw school.
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