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Vanuit Enexis Netbeheer bieden wij een 3-jarige 
BBL-opleiding aan, waarbij je wordt opgeleid tot 
volwaardig Elektromonteur

Word jij onze 
nieuwe monteur?



Monteur worden bij Enexis Netbeheer

Vanuit Enexis Netbeheer bieden wij een 3-jarige BBL-opleiding 
aan, waarbij je wordt opgeleid tot volwaardig Elektromonteur. 
Naast twee opleidingsdagen per week aan het Koning Willem 
I  College in ’s-Hertogenbosch ben je één dag bezig met 
het opdoen van praktijkervaring in onze eigen praktijkhal. 
De andere dagen loop je mee met een monteur om het 
échte werk te zien, ga je op excursies, volg je verschillende 

vakinhoudelijke- en veiligheidstrainingen en leer je alles over ons bedrijf en haar 
werkzaamheden.

Enexis Netbeheer, onderdeel van Enexis Groep, brengt energie waar mensen licht 
en warmte nodig hebben. Via een grotendeels onzichtbaar netwerk voorzien 
we ruim 3 miljoen huishoudens en bedrijven in Nederland van elektriciteit en 
gas. Met onze dienstverlening en -netwerken leveren we veilig, altijd, overal en 
betaalbaar en zijn we voorbereid op duurzaam en flexibel tweerichtingsverkeer. 
Met technische en sociale innovaties zorgen we er voor dat terugleveren van zelf 
opgewekte, duurzame energie mogelijk is en ook dat er altijd genoeg duurzame 
energie beschikbaar is. Dat doen we met trots, klantvriendelijk en vanuit het 
bewustzijn dat we maar één aarde hebben, waar we samen zuinig op moeten zijn.

Programma

Wie zoeken wij?

Om je in te kunnen schrijven voor de BBL-opleiding Elektromonteur bij Enexis 
Netbeheer moet je voldoen aan een aantal criteria:

 Je hebt (binnenkort) minimaal een vmbo-diploma (kader, gemengd of theoretisch)  
 en bent geïnteresseerd in techniek
 Je bent 16 jaar of ouder bij de start van de BBL-opleiding
 Je bent woonachtig in de regio Noord-Brabant
 Je bent beschikbaar om te starten in september 2021
 Je beheerst de Nederlandse taal volledig
 Je bent graag buiten en met je handen bezig

Wat bieden wij?

Naast een mooie 3-jarige BBL-opleiding bij een bedrijf met échte Brabantse 
gezelligheid, bieden we je het volgende:

 Gecertificeerde opleiding in    
 Elektrotechniek, op kosten van 
 Enexis Netbeheer

In je eerste jaar ben je 4 dagen per 
week bezig met het opleidingstraject, 
zodat je nog lekker één dag vrij bent. 
In het tweede jaar heb je ook een 
vrije dag maar volg je op deze dag 
autorijlessen op kosten van Enexis 
Netbeheer. In je laatste jaar ben je 
5 dagen per week bezig met de BBL-
opleiding Elektromonteur. Je gaat dan 
vooral veel praktijkervaring opdoen, 
zodat je klaargestoomd wordt om 
zelfstandig als Elektromonteur aan de 
slag te gaan. 

 Passende vergoeding vanaf  
     de start van het opleidingstraject 

 Het behalen van een rijbewijs mét   
 aanhangwagen, op kosten van 
 Enexis Netbeheer

 Woon-werkverkeer vergoeding

 Vakinhoudelijke trainingen,    
 veiligheidstrainingen en aanwijzingen  
 (BEI/VIAG)

 Eigen laptop en telefoon

 Werkkleding van Enexis Netbeheer

 Na twee jaar een eigen monteursbus  
 (na het behalen van je rijbewijs) met  
 kwalitatief goed gereedschap

 Na het opleidingstraject een vaste  
 baan bij Enexis Netbeheer



Energie in goede banen

Aanmelden
Enthousiast geworden? Kijk dan voor meer informatie over de opleiding en de 
informatie avond op werkenbijenexis.nl/bbl. Wil je meer weten over de BBL-
opleiding Elektromonteur, heb je vragen of wil je eerst een dag meelopen met een 
monteur bij Enexis Netbeheer? Neem dan contact op met Leroy Meurs 
op 06 15 27 49 17 of via leroy.meurs@enexis.nl.

Enexis Netbeheer
Postbus 856
5201 AW ’s-Hertogenbosch

Telefoon 0900 780 87 00
Bereikbaar op werkdagen van
08:00 uur tot 18:00 uur

enexisnetbeheer.nl


