Ben jij altijd al van de slimme technische
oplossingen? Weet jij van niets iets te maken en zie
jij op technisch vlak overal nieuwe mogelijkheden?
Dan ben jij vast de toekomstige engineer die wij
zoeken. Wij bieden je een echte betaalde baan in de
techniek én leren in deeltijd aan de Hogeschool
van Amsterdam.
Dat is twee in één!

WELKE BAAN PAST
BIJ JOU?

WERKVOORBEREIDER:
je bent de spin in het web tijdens de projectvoorbereiding en ondersteunt de uitvoering.
TECHNISCH BEHEERDER:
je bent verantwoordelijk voor de efficiënte
coördinatie van alle serviceactiviteiten; denk aan
verschillende soorten onderhoud, storingen
en klussen.
CONTRACTBEHEERDER:
je zorgt er onder meer voor dat afspraken in
onderhoudscontracten worden nagekomen en je let
erop dat onderhoud op tijd door de juiste monteurs
wordt uitgevoerd.

Binnen de bedrijven is er keuze uit legio
mogelijkheden, afhankelijk van je interesse en

PROJECTBEGELEIDER:

profiel. Als starter heb je de keuze uit een functie

je staat garant voor het belang van de klant, met

als werkvoorbereider, technisch beheerder,

creativiteit en passie voor installatietechniek leidt je

contractbeheerder of projectleider.

projecten in de juiste banen.

WELK BEDRIJF PAST
BIJ JOU?
Heijmans, HOMIJ, Unica en Van Dorp willen je een
baan aanbieden én betalen bovendien jouw deeltijd
hbo-opleiding aan de HvA.
Bij al deze bedrijven zit je als engineer goed op je
plek. Ieder bedrijf heeft zijn eigen cultuur en
werkwijze, wij raden je aan om op de websites te
kijken van de bedrijven. Ook kan je met ons bellen
of mailen voor de contactgegevens van de
betrokken bedrijven of advies vragen bij het maken
van een keuze.

WERKEN & LEREN
HOE WERKT DAT?

Je krijgt 40 uur betaald en werkt 32 uur. Omdat je al
tijdens het werk leert, hoef je maar één dag per week
op de HvA te komen. De deeltijd-opleiding kost je
gemiddeld 20 tot 25 uur per week en je lessen vinden
plaats op maandag van 14.30 tot 22.00 uur.
Ons advies is om minimaal 2 blokken van 4 uur in de
avond of in het weekend voor je opleiding te plannen
én daarnaast maandag overdag tijd vrij te houden
voor je voorbereiding.
Het bedrijf van jouw keuze betaalt je salaris op basis
van een volledige werkweek en betaalt ook jouw
deeltijdopleiding.
Je salaris is voor een starter rond de
€ 2750,- per maand.

PROGRAMMA:

DEELTIJD ENGINEERING
Op de website van de HvA kan je alle informatie vinden
over het studieprogramma en de opbouw van de
deeltijd-opleiding Engineering. Dit is een brede opleiding
waarbinnen je je kan specialiseren richting
werktuigbouwkunde of technische bedrijfskunde. De
richting werktuigbouwkunde sluit hierin het beste aan op
de profilering van de aangeboden banen.
Tijdens je studie krijg je een begeleider van het bedrijf
waar je werkt én eentje van Hogeschool van Amsterdam.
Meer weten: hva.nl/opleiding/engineering-deeltijd

“Ik hoorde van een vriend over de deeltijdopleiding
Engineering. Dat leek mij ook wel wat. Ik ben toen gaan
solliciteren en kon binnen no time aan de slag. Nu ben
ik continu aan het ontdekken!”

LINDA

"Ik heb voltijd hbo gedaan en niet afgerond. Na vijf jaar
werken wilde ik hogerop komen en daarvoor had ik
toch dat papiertje nodig. Nu ben ik aan het werk en
studeer ik. Dat vind ik wel zo fijn, zo is geen enkele
dag hetzelfde.”

JORDY
"De grootste uitdaging bij voltijd studeren is dat je na
vier jaar bijna alles van de beginjaren bent vergeten.
Nu ik zowel werk als studeer, onthoud ik veel meer en
voer ik het ook nog beter uit."

CONTACT
VOOR VRAGEN:
E-mail: beanengineer@hva.nl
Telefoon: 06 21 158 947 (Paul Bonsema, Coördinator deeltijd Engineering)

© 2020 Hogeschool van Amsterdam

PIM

