Allround medewerker onderhoud
en verbouw (bol)
Voor iedere klus een creatieve oplossing
creatief | flexibel | handig | iets met mijn handen maken |
omgaan met mensen | problemen oplossen | techniek | veilig werken |
werken met gereedschappen en machines | zelfstandig werken | zorgvuldig
‘Kan niet’ bestaat niet voor jou. Jij bent namelijk superhandig en je bedenkt
creatieve oplossingen voor iedere klus. Je bent aan het werk in huizen, scholen en
andere gebouwen. Daar voer je onderhoud, reparaties en verbouwingen uit. Ook
preventief onderhoud hoort bij jouw taken. Je lost storingen en problemen op en
zorgt zo voor tevreden klanten.Bij Summa Bouw leer je alles wat je moet weten
om zelfstandig te kunnen werken. Je bent namelijk vaak alleen op pad. Je leert
samenwerken, overleggen, plannen en organiseren. De wensen van je klant staan
bij jou altijd voorop en je bent echt het visitekaartje van het bedrijf.

Niveau 3
bol
3 jaar
Startmoment: augustus
40% stage
60% school
Crebo: 25023

Interessegebied(en)
Bouwen, Wonen & Interieur

Summa Bouw
De Run 4250, Veldhoven
('techniekHuys)

Allround medewerker onderhoud en verbouw (bol)
Wat word je?
Je kunt aan het werk bij een woonbedrijf, een
onderhoudsbedrijf of bij een technische dienst. Verder leren
kan ook. Je volgt dan de niveau 4 opleiding
Uitvoerder of Middenkaderfunctionaris bouw. Je kunt je ook
verder specialiseren.

Hoe ziet je opleiding eruit?
In het eerste jaar ga je vooral naar school. Daar leer je alles
wat je in de praktijk nodig hebt. In het tweede jaar loop je
stage bij een bedrijf.

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2022-2023
bedraagt 1.239 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.

Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je minimaal
nodig:
• diploma vmbo kaderberoepsgerichte, theoretische of
gemengde leerweg of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo of vwo of;
• diploma mbo niveau 2.
Op deze pagina vind je de volledige wettelijke
vooropleidingseisen voor een niveau 3 opleiding. Je wordt
uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of
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kennismakingsbijeenkomst waar je de school leert kennen en
we kijken of deze opleiding bij je past.

