BOUW, INFRA EN SCHILDEREN

Word jij
de Mondriaan van
de bouw en infra?
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richtingen
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▪
▪
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Bouw
Infra
Onderhoud
Schilderen
Timmeren, Metselen, Tegelzetten

Bouw aan je toekomst
Draag jij graag bij aan de verbetering van de wereld om ons heen?
Dan is een opleiding in deze sector echt iets voor jou! Alles wat je bouwt,
renoveert en onderhoudt, zoals huizen, wegen, kantoren en bruggen,
is belangrijk. Je draagt ook bij aan de energietransitie in Nederland.
Een machtige job, toch?
Kies je voor een opleiding
Middenkaderfunctionaris dan werk
je in projecten waarbij theorie en
praktijk gekoppeld zijn. Je leert ook
ontwerpen in de nieuwste digitale
programma’s zoals Revit en BIM.
En wat denk je van de
onderhoudssector? Een uitbouw
maken of een storing verhelpen
kan niet zomaar iedereen. Daar
zijn vakmensen voor nodig
zoals jij! Als Servicemedewerker
gebouwen leer je van alles over
het onderhoud van gebouwen.
Denk daarbij aan wooncomplexen,
kantoren, hotels en scholen.

Wist je dat…
we voor alle studenten uitstekende stagemogelijkheden hebben?
Onze school heeft goede contacten met bedrijven in de bouw.
Daar kun je werken aan leuke projecten.

Als timmerman, metselaar of
tegelzetter werk je met je handen.
Je bent een echte vakman met oog
voor details.
Altijd al schilder willen worden?
Ook in de onderhoud en
afbouwsector volgen we de laatste
innovaties waar je een uitstekende
toekomst in kan maken. Je ziet: in
de bouw kun je kiezen uit heel veel
verschillende opleidingen.
Bij ons leer je de praktijk op een
moderne werkplaats. Je werkt met
de nieuwste machines, waarmee in
het bedrijfsleven ook wordt gewerkt.

BOUW, INFRA EN SCHILDEREN

Wat kies jij?
Kijk voor actuele informatie
rocmondriaan.nl/bouw

Sam
School voor Bouw en Infra
Hoofdlocatie:
Tinwerf 24
2544 ED Den Haag
088 666 3600
Leslocatie:
Rijnweg 10
2627 BK Delft

Ik hou van reizen.
Misschien dat ik daarom
wel voor het vak
Middenkader functionaris
Infra heb gekozen.

Heb je nog vragen?
Neem dan direct contact met ons op via 088 - 666 3600
of bouw.infra@rocmondriaan.nl.
Wij zijn ook via Whatsapp (06 - 81 62 60 37) bereikbaar.

Wil je mijn hele verhaal lezen,
bezoek dan
rocmondriaan.nl/sam
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▪
▪
▪

DINSDAG
DINSDAG
DINSDAG

10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR
2 FEBRUARI 2021
15.00 - 20.00 UUR
9 MAART 2021
15.00 - 20.00 UUR
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TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

