
An offer you can’t refuse 

 

Wij leggen de bal voor en u scoort het doelpunt 

Refuse biedt u als werkgever de kans om een gemotiveerde en inzetbare werknemer te 

verkrijgen en deze te “kneden” naar uw behoefte. In deze samenwerking van Techniek 

coalitie, Weld Point, gemeenten in Zuid-Limburg en het UWV en hopelijk uw bedrijf 

hebben we samen de middelen om deze persoon te vinden en te maken. 

 

 

 

 

 

   

    

 

  



  

Drie stappen 

1) Werving 

Wij (u dus ook) zoeken een kandidaat die in de metaal wil werken of zich er verder in 

wilt ontwikkelen. Ongeacht waar hij of zij vandaan komt, werkend of in een uitkering. 

Als hij/zij maar wil. 

 

2) De fit   

De kandidaat krijgt een beeld van wat werken in de techniek inhoudt en een 0-

meting. Ook wordt er al met u geschakeld of er een klik is tussen u en de kandidaat. 

Fit het? Door naar de volgende stap. 

 

3) Maatwerk 

We gaan samen aan de slag en bespreken een maatwerk opleidingsprogramma, 

welke wordt ingezet aan de hand van de “menukaart” van Weld Point. Hiermee 

leggen we een basis en zal de kandidaat ook basisvaardigheden beheersen in de 

richting van hetgeen uw bedrijf uitvoert.  

Zodra deze basis er is, kunt u de kandidaat in dienst nemen en met eventuele 

ondersteuning van uw aangesloten fonds een BBL traject inzetten en/of het 

maatwerk voortzetten bij Weld Point.  

“menukaart” Weld Point: 

• Basis Samensteller/Constructie 

- Basisvaardigheden Metaal                 (2 dagen) 

- Basisvaardigheid constructie             (5 dagen) 

- Basis tekeninglezen constructie        (2 dagen) 

- Basis MAG-lassen                                 (2 dagen)  

 

• Basis Pijpfitter 

- Basisvaardigheden Metaal                 (2 dagen) 

- Basisvaardigheid pijpfitten                 (5 dagen) 

- Basis isometrisch tekeninglezen        (2 dagen) 

- Basis TIG-lassen                                    (2 dagen)  

 

• Basis Lasser niveau 1 (kiezen uit 1 of 2 processen) 

- MAG-lassen NIL niveau 1                   (8 dagen) 

- TIG-lassen NIL niveau 1                      (8 dagen) 

- BmBE-lassen NIL niveau 1                  (8 dagen) 

 

Meer info? Kijk op de website van Weld Point  

Interesse? Neem contact op met Techniekcoalitie Limburg 

  info@techniekcoalitielimburg.nl  

0486-477781 

https://www.weldpoint.nl/?page_id=11651
mailto:info@techniekcoalitielimburg.nl

