
Aanbodkrant ASTA regio Groot-Amsterdam brengt vraag en aanbod in de techniek en

bouw samen.

Bij ASTA  bundelen de Koninklijke Metaalunie, de FNV, Techniek Nederland, Bouwend Nederland,

Wij Techniek, OOM, A+O Metalelektro, WSP (Werkgeverservicepunt) Groot-Amsterdam, UWV, RWC

(Regionaal Werk Centrum) en de leerwerkloketten hun kennis, ervaring en netwerk samen. Als doel

brengen we werkgevers en werkzoekenden op de technische arbeidsmarkt bij elkaar.

Voor de regio Groot-Amsterdam brengen we voor de eerste keer de aanbodkant van ASTA uit. De 1e

aanbodkrant van dit nieuwe jaar met gemotiveerde kandidaten. Hiermee nemen we u graag mee in

het realiseren van nieuwe instroom. We geven in 5 fases aan in welke fase van het proces naar werk

de kandidaten zitten. Dan weet u hoeveel begeleiding de kandidaten nodig hebben en wat u kunt

verwachten. Voor alle duidelijkheid: onze dienstverlening is kosteloos voor bedrijven: u kunt de

mensen direct in dienst nemen!

Op de volgende pagina treft u de kandidaten aan, met een nummer achter de naam. We hebben

daarbij het instroommodel gebruikt van interesse in techniek naar uiteindelijk werk. Dit zijn 5 fasen:

1. Interesse in techniek 2. Brede technische oriëntatie: hoe ziet werken in de techniek eruit; 3.

Verdiepende oriëntatie: kan ik het ook? 4. Praktijkopleiding 5. Vakmensen die direct aan de slag

kunnen.
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Aankomend hulpmonteur/Amsterdam (4): Mohamed wil heel graag aan de slag als hulpmonteur en de
BBL-opleiding installatietechniek volgen. Hij heeft een rustig karakter en heeft de afgelopen tijd grote
stappen gemaakt in zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij is sociaal vaardig en gericht op samenwerken.
Mohamed kan goed onthouden, is leergierig en wil graag een baan met opleiding in de installatietechniek
(W). Mohamed is nog jong en een kandidaat die vanuit aandacht en vertrouwen een goede werknemer kan
en wil worden. Kan Mohamed bij u terecht voor een leuke baan met BBL-opleiding?

Zijinstroom Administratief medewerker- Assistent werkvoorbereider/Amsterdam (4): Natasja heeft ruime
werkervaring als administratief medewerker zoals het invoeren van gegevens, mutaties, telefonisch contact
met klanten. Zij voert haar werk nauwkeurig uit, werkt ordelijk en gestructureerd. Natasja is loyaal,
betrouwbaar, no nonsens, collegiaal en is gericht op samenwerken. Met deze vaardigheden wil zij de
werkvoorbereider graag ontlasten met administratieve en telefonische ondersteuning als b.v. assistent
werkvoorbereider. Natasja is leergierig en wil ook weten waar zij mee bezig is om haar werk goed te kunnen
uitvoeren zoals b.v. kennis opdoen van materialen Natasja is per direct voor 32 uur per week beschikbaar. Ze
is bereid om aanvullende cursussen te volgen. Natasja heeft verantwoordelijkheidsgevoel en wil heel graag
aan de slag. Welk bedrijf geeft deze gemotiveerde kandidaat een kans?

Aankomend werkvoorbereider bouw/Amsterdam (4). Gwendolyn heeft ruimschoots ervaring op

hbo-niveau als coördinator/Inspecteur Beheer en Operatie bij een spoorwegbeheerder. Verbinder met veel

aandacht voor procesverbetering, zorgvuldige communicatie met team en stakeholders, in- en extern.

Praktische instelling, technisch en ruimtelijk inzicht. Gwendolyn wil graag starten op een werkplek waar zij

kan bijdragen op basis van ervaring en parallel kan leren over het gehele technische productieproces in de

bouw met interesse voor houttechniek. Speciale belangstelling voor het ontwerp waarin klantwensen en

technische uitvoerbaarheid, binnen het budget gerealiseerd worden. Zij krijgt graag de mogelijkheid om met

een opleiding werkvoorbereider te starten en tegelijk relevante werkervaring op te doen. Heeft u een baan

voor deze enthousiaste en gemotiveerde kandidaat waarin zij zich verder kan ontwikkelen?

Aankomend monteur mechatronica/Amsterdam (4): Abdullah volgt sinds september 2022 de 2-jarige
opleiding Mechatronica BBL 2 Service en Onderhoud bij Tetrix. Hij is 4 dagen per week beschikbaar voor
werk en volgt op dinsdag de opleiding bij ROC Amsterdam. Abdullah heeft technisch inzicht, is sociaal en kan
goed in teamverband werken. Hij wil graag nieuwe dingen leren. Bij deze brede opleiding geeft Abdullah aan
een lichte voorkeur te hebben voor elektro en robotica. Daar wil hij graag ervaring in opdoen naast de
reguliere werkzaamheden. Abdullah is dringend op zoek naar een BPV-plek.
Wilt u Abdullah een kans geven en heeft u die plek voor hem vrij?

BIM-modelleur/3D tekenaar/ Haarlem (4): Erwin’s doel is om 3D tekenaar/BIM modelleur te worden. Met

zijn opgedane grafische kennis, werkervaring als werkvoorbereider en 3D ervaring, komt dit goed van pas. Hij

heeft onlangs via Cadix de tekenpakketten Autocad, BIM-basis, Revit basis+ gevorderden en BIM-modelleur

positief afgerond. In maart a.s. start Erwin met de avondopleiding Elementaire Bouwkunde A (BOB/KOB). Hij

is nauwkeurig, flexibel, een aanpakker, multifunctioneel inzetbaar en wil bovenal heel graag. Erwin zoekt een

baan waar hij relevante werkervaring op kan doen. Bent u die werkgever in de bouw, installatietechniek of

architectenbureau die deze gemotiveerde kandidaat een baan aanbiedt en waar Erwin zich verder kan

ontwikkelen op dit vakgebied?
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Aankomend monteur installatietechniek/Amsterdam (4): Aljerrau heeft een diploma MBO Elektrotechniek
niveau 2. Hij heeft eerder ervaring opgedaan in nieuwbouw en renovatie als assistent monteur en als
bouwplaats assistent. Daarna is hij werkzaam geweest in andere branches dan techniek en bouw.  Aljerrau
wil graag terug in de installatietechniek. Hij is leergierig, gemotiveerd, flexibel en hij is altijd vrolijk. Hij heeft
technisch inzicht, is veelzijdig en is klant- en doelgericht. Hij heeft rijbewijs B en is bereid VCA te behalen.
Aljerrau is bereid om scholing te volgen en zich te blijven ontwikkelen. Hij is fulltime beschikbaar. Bent u die
werkgever waar Aljerrau terecht kan?

Aankomend monteur techniek-bouw/Amsterdam (4): Rabiy heeft in zijn land van herkomst een opleiding
meubeldesign gevolgd. Hij is op zoek naar een fulltimebaan in techniek of bouw waar hij kan doorgroeien.
Rabiy heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, heeft een praktische instelling en is een kei met cijfers.
Hij is sinds 9 jaar in Nederland en heeft alles aangepakt om zijn gezin te onderhouden. Rabiy spreekt de
Nederlandse taal en wil zich hierin verbeteren juist door met collega’s Nederlands te spreken. In maart rijdt
Rabiy af voor rijbewijs B. Hij steekt graag de handen uit de mouwen. Heeft u voor deze betrouwbare en
gemotiveerde aanpakker een baan waarin hij zich verder kan ontwikkelen?

Aankomend monteur techniek W/Amsterdam (4): Youssef wil graag een toekomst opbouwen in de
installatietechniek. Hij heeft een startkwalificatie mbo-niveau 1. Youssef is een sociale jongeman die graag
aan het werk wil in de techniek. Youssef zit liever niet in de schoolbanken maar is zeker bereid een
deeltijdopleiding van een jaar volgen. Hij wil het werk zien en doen: in de praktijk werkervaring opdoen.  Hij
wil met zijn handen werken. Youssef heeft een rijbewijs. Geeft u Youssef een kans bij uw bedrijf?

Bent u op zoek naar betrouwbare en enthousiaste timmermannen, metselaars of servicemonteurs voor
nieuwbouw, verbouwingen, renovaties en onderhoud? Bij Bouwmensen Amsterdam staat een brede selectie
aankomend vaklieden voor u klaar om aan de slag te gaan!

BIM modelleur – Autocad bouw en elektro/Amsterdam (5): Alireza heeft de afgelopen jaren gewerkt als
CAD-tekenaar elektro, regeltechniek, civiel. Hij heeft ruime ervaring met o.a. Autocad 2 en 3D, Autocad MEP,
Revit, Stabicad, Inventor, Microstation, Visio, Coraldraw. Alireza is loyaal, gedreven, leergierig, heeft een
groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil graag aan de slag in de bouw of elektro. Hij blijft zich ontwikkelen
en rondt binnenkort de opleiding HBO BIM modelleur af. Heeft u voor deze collegiale en sympathieke
kandidaat een vacature vrij?

We nemen jullie graag mee in het realiseren van nieuwe instroom, want dat blijft hard nodig! Heeft
u interesse in een van deze kandidaten, vacatures of wilt u meedenken over zijinstroom?

HEEFT U INTERESSE IN EEN VAN DE KANDIDATEN?
WILT U EEN KENNISMAKINGSGESPREK OF WILT U MEER INFORMATIE?

Neem dan contact op met:
info@astamsterdam.nl

o.v.v. de naam van de kandidaat

Meer informatie over ASTA is te vinden op www.astamsterdam.nl

Voor alle duidelijkheid: onze dienstverlening is kosteloos voor bedrijven: u kunt de mensen direct in
dienst nemen!
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Op de in deze aanbodkant vermelde kandidaten kunnen diverse regelingen van toepassing zijn
zoals o.a. een proefplaatsing of loonkostensubsidie.

De vergoeding van opleidingskosten kan afhankelijk zijn van het opleidings- en ontwikkelingsfonds
waarbij uw bedrijf is aangesloten.
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