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Ga naar www.mtb-maastricht.nl en klik op vastroesten kan altijd nog…

Nieuwe generatie vakmensen bij Meex in Nuth
Iedereen in de metaalsector zal het herkennen: goeie mensen, ze zijn moeilijk te vinden. Terwijl er een generatie prachtige ervaren vakmensen langzaam in de
VUT gaat, is de jonge aanwas niet voldoende. Tuurlijk, het VMBO-onderwijs levert jongeren met een rugzak technische bagage, maar zij zijn niet direct in te
zetten in het werkproces. Want de benodigde specifieke kennis en ervaring ontbreken. “Dan leiden we de jongens toch zelf op!” bedacht Jos Bendermacher van
Meex Technische Installaties in Nuth. Zo geschiedde. ProLabor, dochter van MTB Maastricht, nam de uitdaging aan. Het resultaat: 4 superkrachten voor Meex.
Meex Technische Installaties BV is gespecialiseerd in de
uitvoering van renovaties, onderhoud en nieuwbouwwerkzaamheden ten behoeve van industriële procesinstallaties.
“Goede mensen heb je nooit genoeg”, vertelt Jos. “Maar
als je ze niet meer vindt in de markt, dan ga je oplossingen
zoeken. Zo kwamen we in contact met ProLabor en Kenteq.
Het idee was om mensen die naast het arbeidsproces stonden, een opleiding aan te bieden mét baangarantie. ProLabor beschikte over de kandidaten. Kenteq leverde ons drie
ouwe rotten in het vak als docent. Zo wisten we zeker dat de
jongens écht het vak leren. Wij hoefden alleen de opleiding
vorm te geven: wat is bij Meex belangrijk, welke kennis moet

iemand hebben en welke praktische vaardigheden moet hij
in huis hebben?”

Waardevolle jongens
“Het is bewonderenswaardig hoe de jongens zich in 6 maanden ontwikkeld hebben!”, zegt Jos trots. “Ze komen niet altijd
uit de meest florissante situaties, maar als je dan ziet hoe zij
deze kans met beide handen aangrijpen, dat is prachtig. ‘De
juiste instelling’ was dan ook ons belangrijkste selectiecriterium. Heb je die, dan komt die vaktechnische inhoud vanzelf.
Wees helder en geef vertrouwen. Dat zijn de sleutelwoorden.
Wij hebben nu vier waardevolle krachten voor ons bedrijf.”

Mooi vak
Eén van de afgeleverde keien is Ashwin Brouwers: “Ik heb
geen seconde geaarzeld toen ik deze kans kreeg. Tijdens de
informatiemiddag maakte ik kennis met het vak. Mooi leek
het me. En wat bleek? Ik mocht beginnen met de opleiding!
Ik heb m’n uiterste best gedaan en nu draai ik al aardig mee.
Natuurlijk leer ik elke dag bij. Maar daar hou ik van, ik wil
blijven leren. Mijn indruk bleek overigens goed: het is een
prachtig vak. En ik voel me bij Meex helemaal op m’n plek!”,
besluit Ashwin.

Metal@Work ook interessant voor u? ProLabor financiert en coördineert de opleiding en neemt tijdens de opleiding de kandidaten in dienst. U betaalt
slechts een laag uurtarief per medewerker voor de detachering. U bespaart opleidingskosten, hoeft geen dure medewerker in te zetten voor de begeleiding van de nieuwelingen en u geeft mensen een prachtige kans. Winst voor iedereen. Actief in een andere sector? Laat het ons weten en samen ontwerpen we een mooi opleidingsproject.

