Monteur metalen gevels en daken
Ga jij het maken in deze uitdagende job?
Werken in onze branche voor metalen gevels en daken is een uitdagende job:
• werken in heel Nederland
• werken in ploegen
• grote mate van zelfstandigheid wordt gevraagd
• elke dag de uitdaging om je vakkennis toe te passen
• zelf verantwoordelijk zijn voor wat je oplevert
• op kleine en hele grote bouwwerken
• een baan hebben en meteen werken aan je toekomst! Het kan toch niet beter?

Jouw opleiding en je baan
Hoe werkt het?
Je werkt al of gaat werken voor een van de gespecialiseerde aannemers voor
metalen gevels en daken.
Deze gaat met jou een leer-werk-overeenkomst voor een bepaalde tijd aan.
Wij hebben dit ingedeeld in blokweken gedurende de opleiding van ongeveer
1½ jaar.
Op school krijg je een gedeelte theorie en veel praktijkles. In het eerste blok krijg je
ook de VCA-opleiding Basisveiligheid met examen aangeboden zodat je alles weet
van veiligheid en kunt meteen met de ploeg meewerken.
Wij hebben twee zeer uitgebreide technische lesboeken samengesteld die je in je
latere toekomst als naslagwerk kunt blijven gebruiken.
Na 1½ jaar en na het voldoen van praktijkopdrachten krijg je het officiële MBOdiploma Monteur metaal. Beter kun je het niet maken!
De lessen worden gegeven op het ROC Midden Nederland in Nieuwegein waar wij
over een eigen leskokaal beschikken en waar je in de dagelijkse praktijk al aan de
slag kunt met het mooie vak.
De overige weken werk je als aankomend monteur in je ploeg en onder lestoezicht
van een leidinggevende op bouwwerken in het hele land. Op die werkplekken maak
je ook een aantal werkopdrachten in de praktijk. Ook daar word je begeleid door
onze eigen docent.

Videoclips
Wil je meer weten over het werk in onze sector?
Kijk dan op onze website www.gevelmonteur.org waar je clips vindt.
Die kun je ook op Facebook zien www.facebook.com/metaalbouw en op de website
www.dumebo-dws.nl

Wil je meer weten over de bedrijven?
Kijk dan op de website www.dumebo-dws.nl voor alle deelnemende bedrijven.
Wil je ze niet rechtstreeks bellen? Dan kun je ook informatie krijgen via het
secretariaat bij de Koninklijke Metaalunie.
Telefoon: 030-6053344 en vraag naar Dumebo DWS.

Wat leer je?
Er is nog steeds een toenemende vraag naar vakbekwame monteurs.
Zeker in onze branche.
Van de monteur metalen gevels en daken wordt veel gevraagd:
technische kennis op veel gebied
ruimtelijk inzicht
materiaalkennis
eigen initiatief
je weet wat werken is
en geen hoogtevrees hebben.
Daarnaast werk je meestal in een kleine ploeg, gaat het hele land door en is dan ver
van de “thuishaven”, het bedrijf zelf.
Daardoor wordt er nogal wat van je gevraagd zoals het in de dagelijkse praktijk
met je ploeg oplossen van maatvoerende vraagstukken. En zo dat het eindproject
zodanig eruit ziet, dat wanneer je er voorbij rijdt, je kunt zeggen “nou, dat heb ik
gemaakt”.
Daarvoor moet je naar school om het mooie en uitdagende vak van monteur metalen
gevels en daken te leren.
Alle lessen worden gegeven op het Tech College van het ROC Midden Nederland
te Utrecht.
In ons eigen leslokaal behandelt onze eigen docent alle ins en outs van het vak.
Je werkt alleen en in kleine groepjes met alle materialen en technieken om aan het
einde een volleerd monteur te zijn.

De modules die je krijgt
Je verwerft de benodigde vakkennis in theorie als praktijk in de lesmodules:
• Materiaalkunde
• Plat dak
• Tekening lezen
• Sandwichpanel dak
• Maattoleranties
• Hellende daken
• Duurzaamheid
• Daken met spandekens
• Maatvoeringen
• Felsdak
• Binnendoosconstructies • Bouwfysica (warmte-isolatie en vochthuishouding)
• Sandwichpanel gevels • Statica (sterkte, stijfheid en stabiliteit)
• Enkele beplating gevels • Water- en winddichtheid
• Speciale gevels
• Veiligheid op de bouwplaats
Alles is vervat in twee lesboeken, die later ook als naslagwerk gebruikt kunnen
worden.
Elk jaar in september start (bij voldoende aanmelding) een groep.
Jouw (toekomstige) werkgever informeert je graag over zijn mogelijkheden binnen
zijn bedrijf.
Zoek je een werkgever in je buurt? Bel dan de branchevereniging en wij kunnen het
contact voor je leggen.

www.gevelmonteur.org
www.dumebo-dws.nl
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