
Werkvoorbereider: De werkvoorbereider zorgt dat het team goed aan

het werk kan door een isolatieproject voor te bereiden. Als je heel

nauwkeurig bent en van plannen houdt dan is dit werk passend voor

jou.

WAAR WIL JE
WERKEN?

KIES JOUW
BAAN

Projectleider/ leidinggevende: De projectleider geeft leiding aan het

personeel bij de uitvoering van een project. Daarnaast bewaakt hij de

begroting, planning en voortgang. Als projectleider ben je goed in

samenwerken en in communiceren.

IN DE INDUSTRIE

ISOLATIEBRANCHE: 
WAT IS DAT?

In de isolatiebranche kan een mooie toekomst voor je

beginnen. Bedrijven in de isolatiebranche werken vaak voor

grote opdrachtgevers in bijvoorbeeld de Rotterdamse haven.

Ken je die mooie glimmende buizen bij bijvoorbeeld Shell en

BP? Dat is het werk van monteurs in de technische isolatie.

Zij brengen isolatiemateriaal aan om ervoor te zorgen dat

alles warm of juist koud blijft. Het werk is afwisselend, je

bent lekker veel buiten en je werkt met collega’s. 

In de isolatiebranche zijn veel soorten banen en er is veel

uitdaging te vinden. In deze branche zijn veel

ontwikkelmogelijkheden. Je leert veel van jouw werk in de

praktijk en er zijn ook cursussen die je ondersteunen om

jouw vakmanschap door te ontwikkelen.

Isolatiemonteur: De isolatiemonteur monteert isolatiematerialen en

verzorgt de afwerking van de isolatie. Als je graag met je handen werkt 

is er als monteur genoeg werk om op te pakken.

Opmeter: De opmeter meet en tekent de onderdelen om te isoleren

precies uit en geeft ze door aan de productie. Als je heel precies en

zelfstandig wilt werken, dan past dit werk goed bij jou.

In de industrie heb je technische uitdagingen en werk je in

heel verschillende situaties. Je isoleert leidingen en machines,

sommige met veel hitte of extreem koude temperaturen. Je

hebt een grote verantwoordelijkheid om je werk nauwkeurig

en veilig uit te voeren. Jouw werk is belangrijk voor de

veiligheid en de energiebesparing. 

IN DE UTILITEIT

Als isolatiemonteur werk je in grote gebouwen

(ziekenhuizen, sporthallen etc.) en de kantorenbouw. Je zorgt

ervoor dat mensen comfortabel en energiezuinig kunnen

werken. Bij elk project werk je op een andere locatie. 

IN DE SCHEEPSBOUW

Houd je van variatie en uitdaging? Dan is de scheepsbouw

iets voor jou. Van zeiljacht tot cruiseschip. Voor elk schip is

het een vak om warmte, geluids- en brandwerende isolatie

goed aan te brengen.

Wie ondersteunt jouw ontwikkeling?

Plaatbewerker: Als plaatbewerker meet, snijd en bouw je het

metaalmateriaal. Als het om grote hoeveelheden gaat ga je ook werken

met machines. Deze functie is passend als je oog voor detail hebt en

netjes werkt.

Stimuleert totale ontwikkeling

van de isolatiebranche.

Opleidingscentrum voor het

ontwikkelen van vakmanschap.

Levert kennis voor alle

onderdelen van isolatie.


