
MONTEUR OF AFLEVERAAR 
REVALIDATIEHULPMIDDELEN 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging en heb jij ervaring of een opleiding in de techniek? Of 
vind je techniek hartstikke leuk, wil je graag werken met mensen èn ben je van huis uit technisch 
maar mis je de werkervaring? Dan is Werken in de Revalidatie misschien iets voor jou. Met jouw 
kennis en ervaring kun je mensen met een beperking weer op weg helpen. Hoe leuk is dat?!

Werken in de Revalidatie zoekt op korte termijn kandidaten voor een intensief opleidings-
programma gevolgd door een baan als (service)monteur, keuringsmonteur of afleveraar in de 
revalidatiehulpmiddelen branche. De vacatures zijn over het hele land verdeeld.

HOE WERKT HET?
De eerste twee maanden neem je – met behoud van je uitkering – deel aan een intensieve 
klassikale opleiding. Vakkennis van techniek, het menselijk lichaam, verschillende soorten 
beperkingen en ziektebeelden maken uiteraard deel uit van het programma. Maar ook kennis van 
middelen, en modules gericht op communicatie en persoonlijke effectiviteit komen uitgebreid 
aan bod. Daarnaast gaan we veelvuldig op werkbezoek bij diverse fabrikanten en leveranciers om 
je branchekennis te vergroten. Na het succesvol afronden van de opleiding ga je drie maanden 
werken voor je nieuwe werkgever op het gebied van revalidatiehulpmiddelen. Daarna kom je in 
dienst bij de nieuwe werkgever.



VOORWAARDEN
Om deel te kunnen nemen aan het programma heb je bij voorkeur een relevante opleiding afgerond. 
Maar ook als je erg handig bent, affiniteit hebt met techniek, kennis en ervaring hebt met de 
branche kan je zeker in aanmerking komen voor deelname. Gedurende de opleiding zorgen wij 
ervoor dat jouw competenties en vaardigheden helemaal aansluiten op de vereisten van de functie. 
Met andere woorden, wij zorgen ervoor dat je helemaal fit bent voor je nieuwe baan! 

VOOR WIE?
• Je hebt voor de functie van servicemonteur het werk- en/of denkniveau van een technische 

opleiding MBO (niveau 3 – 4) nodig. 
• Je hebt een sterke affiniteit met de branche en bent geïnteresseerd en gemotiveerd om een 

(nieuw) vak te leren.
• Je geeft om mensen, bent sociaal sterk, communicatief vaardig en empathisch.
• Je bent fysiek fit voor de functie.
• Je bent minstens 32 uur per week beschikbaar.
• Je hebt goede kennis in woord en geschrift van de Nederlandse taal.
• Je bent in bezit van een rijbewijs B.
• Je maakt het verschil door een leergierige, intrinsiek gemotiveerde houding.
• Je hebt nog minimaal 5 maanden recht op WW.

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN DEZE UNIEKE KANS?  
Als jij past in het profiel van servicemonteur of afleveraar en meer wilt weten over het 
programma, neem dan snel contact met ons op via info@werkeninderevalidatie.nl of kijk op  
www.werkeninderevalidatie.nl 

BELANGRIJK OM TE WETEN:BELANGRIJK OM TE WETEN:  
Aan deelname aan het programma zijn voor jou geen kosten verbonden. 
Uiteraard verwachten wij wel jouw volledige commitment!


