WIL JIJ NU AL
ZEKER ZIJN VAN
EEN BAAN?
MELD JE DAN
NU AAN.
Zeker van een
goede baan!

Unieke
samenwerking
scholen en
bedrijven

Interessante opleidingen met uitzicht
op een goed betaalde baan bij één
van de aangesloten bedrijven.

Bovendien: je ontvangt tijdens je
opleiding een prestatiebeurs van de
bedrijven én tijdens je stage krijg je
een ﬁnanciële vergoeding.

ZONDER DE PROCESINDUSTRIE
STAAT IEDEREEN
MET LEGE HANDEN
Veel bedrijven in de Rotterdamse haven en industrie
zitten te springen om goed opgeleid personeel!
De procesindustrie maakt meer dan je nu denkt; van bijvoorbeeld levensreddende zuurstof
of plantaardige frituurolie tot en met onmisbare grondstoffen voor je scooter en
smartphone. De vraag naar deze producten en nog nieuw te ontwikkelen producten zal
alleen maar groter worden in de toekomst.

De Procesindustrie is een verzamelnaam voor alle bedrijven
die producten maken met gebruik van (petro)chemische
processen. Deze processen vinden plaats in allerlei
fabrieken. Veel van die productieprocessen verlopen
automatisch en worden vanuit een regelkamer bestuurd.

Wat is precies
procesindustrie

• Aardolie- en aardgasindustrie
• Chemische industrie
• Elektriciteitscentrales
• Kunstvezelindustrie

De belangrijkste
industrieën

• Recycling- en afvalverwerkende industrie
• Rubberverwerkende industrie
• Kunststofverwerkende industrie

INVESTEER IN
JE EIGEN TOEKOMST
MAAR OOK IN DIE VAN ANDEREN

Wil je zeker zijn van een goede baan? Schrijf je dan nu in!
Beschik je over een VMBO-diploma of hoger dan ben je van harte welkom om één van onze
MBO-opleidingen te volgen. Afhankelijk van je uitstroomproﬁel bieden we je een passende
technische vervolgopleiding aan. Met een HAVO- of VWO-diploma kun je zelfs een
versnelde opleiding volgen!

Geen aparte
scholen maar
een unieke
samenwerking
tussen scholen
en bedrijven.

Het Proces- en Maintenance College zijn
samenwerkingsverbanden tussen bedrijven
in de procesindustrie en MBO-scholen.
De scholen verzorgen de opleidingen en de bedrijven
bieden stageplaatsen aan en helpen bij de inrichting,
promotie en inhoud van de opleiding en geven leerlingen
een carrière-start-garantie.

Een prestatiebeurs én
een ﬁnanciële vergoeding
tijdens je stage!

www.procescollege.nl

DE OPLEIDING
PROCESOPERATOR
Proces staat voor het productieproces
binnen de verschillende industrieën.
Procesoperators leiden deze processen in
goede banen en zorgen ervoor dat mens
en techniek optimaal kunnen werken.

Wat doet een Procesoperator
Als procesoperator heb je verschillende taken. Zo controleer je de voortgang van het
productieproces in de fabriek vanuit de controlekamer en je grijpt in als dat nodig is.
Natuurlijk voer je technische controles op de installaties zelf uit en signaleer je eventuele
afwijkingen. Klein onderhoud voer je vaak zelf uit, het grotere werk wordt door de onderhoudsdienst of technische dienst gedaan.

De scholen:

Procesoperators
werken meestal
in volcontinu- of
vijfploegendiensten.

• STC-Group
in Brielle of Rotterdam.
• Zadkine
in Hoogvliet.

Hoe kan je een opleiding volgen
aan het Procescollege?
Door je in te schrijven voor een opleiding
tot operator op BOL3 of BOL 4 niveau
bij één van de aangesloten scholen.
Zie voor meer informatie www.procescollege.nl.

www.maintenancecollege.nl

DE OPLEIDING
MAINTENANCE TECHNICIAN
Maintenance betekent onderhoud.
Maintenance-mensen onderhouden de
machines die in de industrie gebruikt
worden. Zonder goed onderhoud staat
de wereld binnen de kortste keren stil.

Wat doet een Maintenance Technician
Als Maintenance Technician (onderhoudstechnicus) ben je binnen het bedrijf
verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de (zeer kostbare) installaties.
Je werkt door de gehele fabriek, daar waar de machines staan. Je werkt niet echt op een
vaste plek. Als je veel ervaring hebt of een extra opleiding volgt, kun je doorgroeien naar
een functie als topmonteur of groepsleider. Ook kun je werkvoorbereider/planner worden.

De scholen:
• Albeda College
in Rotterdam.
• STC-Group
in Brielle of Rotterdam.
• Zadkine
in Hoogvliet.

Hoe kan je een opleiding volgen
aan het Maintenance College?
Door je in te schrijven voor een opleiding tot
onderhoudstechnicus op BOL3 of BOL 4 niveau
bij één van de aangesloten scholen.
Zie voor meer informatie www.maintenancecollege.nl.

Carrière
startgarantie
• Prestatiebeurs
• Begeleiding
• Stageplaats +
Stagevergoeding
• Jouw baan!

Bij het starten van je opleiding binnen
het Proces- of Maintenance College,
ontvang je een Carrière-Start-Garantie.
Je carrière in het bedrijfsleven begint
dus al tijdens je opleiding!

Wat wil dat zeggen
• Dat je gedurende je opleiding kan rekenen op een
ﬂinke tegemoetkoming in het school- en boekengeld.
• Dat je aanspraak kan maken op begeleiding
door een mentor afkomstig uit het bedrijfsleven.
• Dat het bedrijfsleven garant staat voor het leveren
van een stageplaats die bij je past bij een van de
aangesloten bedrijven. En dat je tijdens je stage
een passende stagevergoeding krijgt.
• Dat je wordt ondersteund bij het vinden van een
eerste werkplek. Na het behalen van je diploma krijg je,
indien noodzakelijk, de mogelijkheid bij drie bedrijven
een sollicitatie-gesprek te voeren voor deze werkplek.

Je carrière
begint direct!

DE SAMENWERKENDE
BEDRIJVEN IN EUROPOORT BOTLEK
Alle bedrijven die meedoen zijn gevestigd in het Europoort Botlek
gebied. Het zijn allemaal zeer verschillende bedrijven met verschillende fabrieken. Er zitten hele grote en kleinere bedrijven bij.
Kijk voor een actuele lijst van de samenwerkende bedrijven op
de websites onder het kopje ‘Bedrijven’.

KENNISCENTRUM
MAINTENANCE

KENNISCENTRUM
PROCESTECHNIEK

Stukgoed/Containers
Opslag Natte Bulk

Droge Bulk
Distributie

Chemie / Rafﬁnaderijen / Energie
Overige activiteiten

OPEN DAGEN
EN MEELOOPDAGEN

Adressen en links scholen
STC-Group

Kerkhoekstraat 1 / 3232 AE Brielle
(0181) 41 27 99
Lloydstraat 300 / 3024 EA Rotterdam
(010) 448 60 00
www.stc-group.nl

Zadkine

Hoefsmidstraat 41 / 3194 AA Hoogvliet
(010) 263 11 01
Prins Alexanderlaan 55 / 3067 GB Rotterdam
(010) 251 10 00
www.zadkine.nl

Albeda college

Heijplaatstraat 21 / 3089 JB Rotterdam
(010) 42 87 160
www.albeda.nl

Scan de QR-code en schrijf je in
voor een Meeloopdag.
Tijdens een meeloopdag ervaar je of het vak Maintenance
Technician of Proces Operator bij jou past. Bij één van de
aangesloten bedrijven wordt je door een medewerker van
het bedrijf rondgeleid en krijg je de mogelijkheid kennis te
maken met het beroep. Je bent van harte welkom!

Deltalinqs
t.a.v. Cees Alderliesten
010 - 40 20 399
info@maintenancecollege.nl
info@procescollege.nl

Open Dagen
Om de sfeer van onze scholen en wat je daar nu precies
gaat lerenzelf te kunnen ervaren zijn er regelmatig
'Open Dagen'. De data van die open dagen worden in de
lokale huis-aan-huis weekbladen geadverteerd maar staan
natuurlijk ook op de websites:
www.procescollege.nl en www.maintenancecollege.nl

Het Proces en Maintenance College Rotterdam (PMR) is
een initiatief van het Deltalinqs, het bedrijfsleven
en de deelnemende scholen.
Voor informatie kun je contact opnemen met:

Postadres:
Deltalinqs, Postbus 54200 / 3008 JE Rotterdam

Procescollege

Maintenance College

