
Werken en leren
VOOR STATUSHOUDERS

OVER STEDIN

STEDIN is netbeheerder in 
het grootste deel van de 
Randstad, waaronder Den 
Haag, Utrecht, Rotterdam en 
het Rijnmond haven- en 
Botlekgebied. Drukke, 
stedelijke gebieden met 
complexe infrastructuur, waar 
de afhankelijkheid van 
energie groot is en duurzame 
energie altijd beschikbaar 
moet zijn. Om te wonen, 
werken en leven. 
Vandaag, en morgen. 

OVER UAF
Het UAF begeleidt vluchtelingen 
bij hun studie in het onderwijs 
en het vinden van een baan die 
aansluit bij hun capaciteiten.

Zo kunnen zij in Nederland een 
nieuw bestaan opbouwen en 
een zinvolle bijdrage leveren 
aan de samenleving. Stichting 
voor Vluchteling-Studenten UAF 
is de oudste 
vluchtelingenorganisatie van 
Nederland, opgericht in 1948.



OPLEIDING EN WERKERVARING
• Je hebt ervaring of een diploma 

richting de elektrotechniek
• Je beheerst de Nederlandse taal 

(niveau B1 of hoger)

EIGENSCHAPPEN
• Je wilt graag deelnemen aan dit leer-

en werktraject
• Je kunt op wisselende tijden werken, 

ook ’s avonds en in het weekend
• Je wilt graag nieuwe dingen leren

OVERIGE ZAKEN
• Je woont in de regio Utrecht
• Je hebt een verblijfsvergunning of 

Nederlands ID-bewijs
• Je hebt een Nederlands rijbewijs (of bent 

bereid deze te behalen)
• Je kunt een Verklaring Omtrent Gedrag 

overleggen

Wie ben jij?
Bekijk hier het filmpje 
van Ihab, een van onze 

eerdere kandidaten!

https://www.youtube.com/watch?v=UEL16yql5TE


Een vaste baan
en een MBO-DIPLOMA BEHALEN

SPECIAAL VOOR STATUSHOUDERS IN DE REGIO UTRECHT IS ER EEN LEER- EN WERK-TRAJECT MET UITZICHT OP 
EEN VASTE BAAN. DIT WORDT GEORGANISEERD DOOR STEDIN EN STICHTING VOOR VLUCHTELINGEN-STUDENTEN 
UAF.
HET LEER- EN WERKTRAJECT BIJ STEDIN
Na een screening begin je in april 2022 met een voorschakeltraject van vier maanden. Je volgt lessen Nederlands, vaktaal, en 
praktische vaardigheden. Ook leer je alles over veilig werken met elektra. Je behaalt certificaten - zoals VCA - waar je de rest
van jouw loopbaan nog profijt van blijft houden. Dit voortraject volg je met behoud van je uitkering. 

DE OPLEIDING
Als je het voortraject succesvol afrondt, start je in augustus 2022 met de opleiding ‘Eerste Monteur Laag- en 
Middenspanningsdistributie niveau 3’. Dit is een BBL-opleiding, dus je gaat werken en leren tegelijk. Tijdens de opleiding zorgen 
we voor begeleiding op maat. Als je bijvoorbeeld extra taallessen nodig hebt, dan wordt dat voor je geregeld.

Jouw week ziet er als volgt uit: je hebt één dag theorieles en één dag praktijkles in een oefenwerkplaats op de Bedrijfsschool van 
Stedin in Utrecht. De overige drie werkdagen werk je met ervaren monteurs, die jou helpen om het vak te leren. Zo leer je Slimme
Meters plaatsen en aanpassingen in de meterkast doen. Verder word je ingezet voor montage- en graafwerkzaamheden in de 
distributienetten. Tijdens het werk heb je veel contact met klanten en collega’s.



Geïnteresseerd?
MELD JE AAN

IETS VOOR JOU?

Ben jij geïnteresseerd in een loopbaan binnen de 
infratechniek en zou je mee willen doen aan dit werk- en 
leertraject bij Stedin? Meld je dan nu aan bij het UAF. 
Dit kan via emailadres info@uaf.nl of via 
telefoonnummer 030-2520835.
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