
 

 
 
Leerling Service en Onderhoudsmonteur 

Wil jij geholpen worden aan een (leer)baan in de techniek?  
 
Jouw koers: 
Feenstra zoekt 4 nieuwe collega’s die opgeleid willen worden tot Service en Onderhoudsmonteur. 
Ben jij een handige man of vrouw? Wil je werken en leren tegelijk? En woon je in de buurt van 
Apeldoorn, Deventer, Enschede, Harderwijk of Zutphen? Dan is dit je kans! Wij helpen jou graag! 
Zo hielpen we o.a. al diverse medewerkers uit de horeca, zorg, evenementenbranche en bouw 
naar een baan als monteur in de techniek. 
 
Dit ga je doen: 
Na een interne opleiding bij Feenstra ga je een BBL-opleiding volgen (1 dag naar school, (liefst) 4 
dagen werken). Zo word jij de specialist die storingen aan cv-ketels, warmtepompen of 
warmteboilers kan opsporen en oplossen.  

 
Stel je voor dat er een storing ontstaat aan een CV-ketel, dat komt nooit goed uit. Het huis is niet 
warm en douchen met koud water is ook geen pretje. Dat is het moment waarop jij in de toekomst 
als monteur een melding krijgt en in je moderne service bus stapt, op weg naar de klant. Je 
onderzoekt de oorzaak van de storing en legt de klant duidelijk uit wat er aan de hand is. Daarna 
repareer je de installatie snel en vakkundig. Door periodiek onderhoud en inspecties voorkom je ook 
veel storingen. Ook in dit geval wordt er in de toekomst van je gevraagd de klant te adviseren en te 
schakelen met de collega’s bij Feenstra. 

 
Je komt tijdens je opleiding alles te weten over technieken om huizen te verwarmen. Nu nog veel met 
cv-ketels en combi ketels, maar Feenstra kijkt naar de toekomst. Steeds meer zal je dan ook met 
andere verwarmingssystemen te maken krijgen. Kortom een afwisselende baan waar je nog lang niet 
uitgeleerd zult zijn. 
 
Werken bij Feenstra: 
“Alle begin is moeilijk”, maar er staat een ervaren team achter je om je te helpen als je er even niet 
uitkomt. Bij Feenstra staan collega’s namelijk klaar voor elkaar. Feenstra zelf zorgt ervoor dat alles zo 
goed mogelijk geregeld is zodat je optimaal kan werken. 
Als arbeidsmarktcoaches begeleiden we je in dit traject naar werk. 
 
Van jou: 
We zoeken aankomend monteurs uit de buurt van Apeldoorn, Deventer, Enschede, Harderwijk of 
Zutphen. Je komt bij mensen thuis over de vloer. Daarom is een klantvriendelijke instelling enorm 
belangrijk. Verder beschik je over: 
 

• technische affiniteit en twee rechterhanden 

• MBO werk- en denkniveau 
• een goede fysieke gesteldheid die het werken als monteur mogelijk maken 

• een goede beheersing van de Nederlandse taal (minimaal B1) 

• een geldig rijbewijs B 

• de mogelijkheid een VOG te overhandigen 
• bereidheid een BBL-opleiding te volgen 

 
Dit en een hele goede motivatie vormen de basis van jouw succesvolle carrière bij Feenstra.  
 
 



 

 
 
Voor jou: 
Natuurlijk mag je ook wat van Feenstra verwachten. Wat dacht je van: 
 

• Een bruto maandsalaris tussen €1.847,- en €2.600,- (afhankelijk van je leeftijd en ervaring, 
exclusief 100% reistijd en toeslagen) 

• Een BBL-overeenkomst bij Feenstra (CAO technische installatiebranche) 

• Feenstra betaalt je opleiding 

• Service bus, goed gereedschap, iPad en telefoon (ook voor privé) 
• Leuke teamuitjes 

• Winstdeling en 8% vakantiegeld 

• 25 vakantie en 13 adv-dagen per jaar 
 
Ook na het behalen van je diploma zijn er ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden.  
 
Pak het moment: 
Wil je worden opgeleid tot Service en Onderhoudsmonteur? Solliciteer dan nu! Binnen twee 
werkdagen wordt er contact opgenomen door een arbeidsmarktcoach die jou graag begeleidt in dit 
traject.  
 
Ook als je interesse hebt om cv-monteur te worden mag je reageren en gaan we de mogelijkheden 
bekijken! Je plaatst dan vooral cv-ketels. 
 
Wil je meer informatie? Stuur gerust een e-mail of bellen mag natuurlijk ook naar: 
 
Janine Northausen, arbeidsmarktcoach Metechnica 
M: 06-57553702 
@: janine.northausen@metechnica.nl 
 
 
Stephanie van Benthem-Roord, arbeidsmarktcoach Metechnica 
M: 06-86810544 
@: Stephanie.van.benthem@metechnica.nl 
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