
Loopbaantraject – Leer-werk periode
Duur: 5 tot 10 weken

Heb je al ervaring of misschien een opleiding 
bij onze Vakschool afgerond in de richting 
van jouw keuze, dan is de volgende stap in 
ons loopbaantraject de leer-werk periode. 
Je gaat tien weken aan de slag bij een van 
de klanten van Cottus. Alles wat je hebt 
geleerd op de Vakschool, ga je hier in de 
praktijk brengen. Uiteraard doe je dit onder 
begeleiding van ervaren vakmensen, die jou de 
fijne kneepjes van het vak bij kunnen brengen. 
Als dat allemaal goed is gegaan, krijg je een 
arbeidsovereenkomst van Cottus. 

3.2 BBL niveau 2/3/4
Duur: 1 tot 2 jaar per niveau

Als je het Loopbaantraject succesvol hebt 
doorlopen of wanneer je aantoonbaar beschikt 
over de benodigde kennis en ervaring in jouw 
werkveld, dan is de volgende stap ons BBL-
traject voor niveau 2, 3 of 4. Hierin gaan we met 
talentvolle vakmensen een meerjarentraject 
aan, waarin leren en werken in BBL-vorm 
centraal staat. 

Maar wat is een BBL-traject eigenlijk? Het staat 
voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Normaal 
gesproken betekent dit vier dagen werken en 
een dag naar school bij een lokaal ROC. Maar 
als jij verder wilt met een BBL niveau 2, dan 
kan Cottus deze opleiding zelf aanbieden in 
de Vakschool. De opleiding duurt dan maar 
één jaar en je kunt dan vijf dagen per week 
blijven werken. De opleiding vindt plaats in de 
avonduren.

Wil je BBL niveau 3 of 4 oppakken, dan ga je één 
dag naar school en vier dagen per week aan het 
werk bij een van onze klanten. De opleiding ga 
je volgen bij een lokaal ROC en daarnaast gaan 

we je gedurende het traject nog verder opleiden 
binnen onze eigen Vakscholen. Periodiek word 
je uitgenodigd om je aan te melden voor een 
praktische of theoretische training of cursus. 
De exacte inhoud van de extra trainingen en 
cursussen ligt natuurlijk aan je opleiding en 
functie-inhoud. 

Klinkt dit als veel informatie of ben je 
bang dat het onoverzichtelijk wordt in je 
agenda? Daarvoor heb jij een persoonlijke 
begeleider tijdens dit traject. Je hebt altijd 
een projectmanager van Cottus als direct 
aanspreekpunt voor werk- en studiezaken. 
Deze manager is projectmanager en 
praktijkbegeleider in één. Daarnaast heeft 
Cottus ook vele andere elektrotechnische, 
werktuigbouwkundige of lasdocenten in dienst 
die je overal mee kunnen helpen. 

3.3 Verdieping
Duur: 3 tot 5 jaar

Heb je alle leerfases hierboven doorlopen, dan 
is er binnen Cottus altijd de mogelijkheid om 
je nog verder te blijven ontwikkelen. Of je nu 
een oude rot in het vak bent, of nog aan het 
begin van je carrière staat; er is altijd ruimte om 
te leren. Wil jij bijvoorbeeld nog een specifieke 
training of cursus volgen, dan kan dat. Of het nu 
gaat om een PLC-training, het behalen van een 
veiligheidscertificaat of een cursus om te leren 
rijden met een heftruck. Alles is mogelijk. Zo sta 
jij nooit stil in je carrière.  

Samen met een projectmanager van Cottus 
stel je een persoonlijk opleidingsplan op waar 
jij drie tot vijf jaar aan gaat werken. Dat leggen 
we samen vast in een leer-werkovereenkomst. 
Stap voor stap leiden we je op tot een 
vakexpert, maar jij houdt de regie!

Carrièreplan
Industrie

Wat kunnen wij jou bieden?
Bij Cottus ga jij aan de slag met leuke 
mensen in een fijne werksfeer. Als jij bij ons 
aan de slag gaat, bieden wij jou een goed 
salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden 
en scholingsmogelijkheden afgestemd op 
jouw behoefte. Bij ons ontwikkel jij je tot een 
echte expert. 

Wij zijn een technische dienstverlener, maar 
binnen ons bedrijf vinden wij het belangrijk 
om continu door te ontwikkelen en om zelf 
nieuwe, technische toppers op te leiden. Met 
jouw opgedane kennis en kunde, kan je onze 
opdrachtgevers vooruit helpen. 

En je las het al eerder: ook als je (nog) niet bij 
een technisch bedrijf werkt of nog niet over 
de juiste technische kennis beschikt, kan je bij 
Cottus prima terecht. We hebben meerdere 
trajecten waarmee we jou klaarstomen voor 
een mooie functie in de techniek. Of je nu aan 
de slag wilt als lasser, of jezelf meer ziet in de 
installatie- of elektrotechniek: wij hebben altijd 
een opleiding, cursus of training die bij je past. 

Loopbaantraject - Vakschool
Duur: 0 tot 4 weken

Als je nog geen of weinig ervaring hebt in de 
techniek, dan is de Cottus Vakschool de plek 
voor jou. Hier bieden wij bekwaam, betrokken 
en persoonlijk onderwijs. Wij bieden gericht 
onderwijs aan om (toekomstige) medewerkers 
ruimer en beter inzetbaar te maken binnen 
hun professie. Door hard en soft skills in 
kaart te brengen en hierop een persoonlijk 
opleidingsplan te ontwikkelen, verbeteren 
we het rendement en uiteindelijk ook de 
productiviteit van medewerkers.

Stap voor stap begeleiden onze ervaren 
en gekwalificeerde docenten je door het 
opleidingsprogramma. Daarom starten we altijd 
eerst met een uitgebreid intakegesprek waarin 
we samen met jou gaan kijken wat je ervaring 
is. Het voordeel van de modulaire aanpak is het 
persoonlijke karakter en de individuele snelheid 
van leren om de overdracht van kennis zo 
vloeiend mogelijk te laten verlopen, waardoor 
het effect op productiviteit snel zichtbaar wordt.

Jij staat centraal. Daarom vinden wij het 
logisch dat je inspraak hebt in jouw leerproces 
en -behoefte. We betrekken je bij de leerstof, 
onze manier van lesgeven en de doorloop 
van de cursus, training of opleiding. Zo wordt 
een training of opleiding een traject wat je 
gezamenlijk aangaat en wat uiteindelijk moet 
leiden tot een certificaat of diploma.

We hebben drie Cottus Vakscholen. In 
Apeldoorn, Heerenveen en Helmond. Daar 
bieden wij onze verschillende opleidingen, 
cursussen en trainingen aan.

Voor nieuwe medewerkers



werk te kunnen doen. Als mechanisch monteur 
zorg jij ervoor dat storingen of defecten 
geen roet in het eten gooien. Dit doe je door 
voorstellen te doen voor aanpassingen en 
verbeteringen van de apparatuur, processen te 
optimaliseren of door storingen te verhelpen 
en onderhoud te plegen. Kortom: jij zorgt 
ervoor dat een bedrijf blijft draaien!

Constructiebankwerker/Metaalbewerker
Sommige mensen zien een technische 
tekening en raken in paniek. Maar jij niet. Als 
constructiebankwerker bij Cottus stel jij juist 
complete machines, apparaten of installaties 
samen aan de hand van die tekeningen. Van 
grote tot kleine constructies in RVS en staal; 
jij monteert hiervoor zonder problemen de 
onderdelen en (hulp)constructies.

Staalbouw monteur
Als jij voorbij een grote fabriekshal of een 
overdekte fietsenstalling naast een bushalte 
rijdt, is de kans groot dat deze in elkaar zijn 
gezet door een staalbouw monteur. Dit is 
een enorm afwisselende functie waarvoor 
je, zoals de functietitel al een beetje zegt, 
staalconstructies in elkaar zet. De constructies 
of frames zet je meestal in elkaar met behulp 
van grote bovenloopkranen. 

Dit zijn vrij specifieke voorbeelden, maar 
zoals gezegd: laat het ons vooral weten als jij 
andere toekomstplannen in de techniek hebt. 
In het kennismakingsgesprek zal je merken dat 
we graag met je meedenken en dat we gaan 
zoeken jouw ideale route.

Je bent na vier weken klaar 

om de leer-werk periode 

te gaan doorlopen bij een 

van onze klanten. Onder 

begeleiding van professionals 

op de werkvloer, leer je de 

fijne kneepjes van het vak. Als 

je dit traject doorlopen hebt, 

krijg je een beoordeling en als 

deze goed is tekenen wij de 

arbeidsovereenkomst.

Hierna stroom je door naar het 

BBL-traject, waar je met niveau 

2, 3 of 4 aan de slag gaat. Begin 

je aan een niveau 2-opleiding 

die we aanbieden binnen de 

Cottus Vakschool, dan duurt 

dit traject een jaar en blijf je 

vijf dagen per week werken. In 

andere gevallen werk je vier 

dagen per week, ga je een dag 

per week naar school bij een 

ROC bij jou in de buurt en af en 

toe bij de Cottus Vakschool.

De laatste stap in jouw 

Carrièreplan zorgt ervoor 

dat jouw ontwikkeling 

nooit stil komt te staan. 

Daarin gaan we samen 

kijken welke kant jij je 

op wilt ontwikkelen de 

komende jaren en welke 

cursussen of trainingen 

hier mooi bij aansluiten. 

Zo ben én blijf jij een 

échte specialist.

Leer-werk periode
5 tot 10 weken

BBL niveau 2/3/4
1 tot 2 jaar

Verdieping
3 tot 5 jaar

Opleidingsmogelijkheden
Welke kant je ook op wil in de 
techniek, het kan bij Cottus. In 
onze drie vakscholen (in Helmond, 
Apeldoorn en Heerenveen) stomen 
wij je klaar voor jouw technische 
toekomst. Hier bieden wij 
kwalitatieve opleidingen, trainingen 
en cursussen op maat. Of jij nou 
als constructiebankmedewerker, 
installatiemonteur, elektromonteur 
of liever als lasser aan de slag gaat; 
wij hebben altijd een opleidingspad 
dat aansluit bij jouw wensen.

Misschien heb je het al opgemerkt; 
we hebben een mooi traject voor je 
om een échte Cottus-medewerker 
te worden. Hiernaast zie je nog even 
overzichtelijk hoe dit eruit zal zien.

Totaaloverzicht

Industrie en lassen
Binnen Cottus zijn er twee richtingen die 
de boventoon voeren. Installatietechniek 
en de richting waar we je nu meer over 
gaan vertellen, industrie. Ben jij juist meer 
geïnteresseerd in lassen? Ook dan zit je 
hier goed, dat valt bij Cottus ook onder de 
noemer Industrie. 

Hierin hebben we veel verschillende vacatures 
en we weten dus precies welke kennis en 
kwaliteiten jij moet hebben om het werk 
goed te kunnen doen. Maar natuurlijk kijken 
we naar jouw specifieke wensen. Wil jij een 
andere technische kant op, dan gaan we met je 
meedenken. Voor nu duiken we iets dieper in 
vier vacatures die onder industrie vallen.

Lasser
Het principe van lassen is dat je twee losse 
materialen samenbrengt tot één stuk. Als MIG/
MAG-lasser houd jij je bezig met het lassen 
van staal. Daarnaast komen werkzaamheden 
als knippen, buigen, zetten, kanten, zagen, 
slijpen en snijden ook voor in je takenpakket. 
Je werkt lekker zelfstandig vanaf een tekening, 
maar met jouw werk help je natuurlijk het grote 
geheel. Voor het meer nauwkeurige laswerk, 
ga je TIG lassen. Door die precisie is deze vorm 
van lassen vooral geschikt voor aluminium en 
(roestvrij) staal. 

Mechanisch monteur
Voor bedrijven is het van groot belang dat 
hun bedrijfsinstallaties blijven werken. Die 
apparatuur hebben ze namelijk nodig om hun 

We beginnen natuurlijk 

met een gesprek om 

samen te beoordelen 

of ons carrièreplan iets 

voor jou is.

Voordat je aan de slag 

kunt bij een bedrijf, 

leiden we je eerst 

vier weken intensief 

op. Na deze weken 

beschik je over de 

basiskennis van het 

door jou gekozen 

beroep, materiaal en 

de gereedschappen.

Kennismaking
½ dag

Loopbaantraject
0 tot 4 weken

Meer over Cottus
Cottus, ooit begonnen in Twente, is door 
de jaren uitgegroeid tot dé dienstverlener 
met een echt technisch hart. Vanuit onze 
Vakscholen en vestigingen verdeeld over het 
land zetten onze gekwalificeerde medewerkers 
zich dagelijks in om het verschil te maken voor 
onze opdrachtgevers.

De overtuiging waarmee wij dit doen, vinden 
we terug in de mythische figuur Cottus. Deze 
reus met honderd handen en vijftig hoofden 
uit de Griekse mythologie staat bekend om zijn 
kracht en strijdlust.

De naam Cottus heeft dan ook een belangrijke 
symbolische betekenis die naadloos aansluit op 
de kernwaarden van onze organisatie:
• Ondernemend
• Persoonlijk
• Passievol
• Vernieuwend
• Ontwikkelend

Wie zijn wij?

Welkom!

Cottus is dé dienstverlener met een echt 
technisch hart. Wij staan voor kunde en 
passie voor het vak, durf om te laten zien 
wie wij zijn en onze doenersmentaliteit. 
Onze mensen werken aan mooie projecten 
bij diverse organisaties. Denk bijvoorbeeld 
aan werk als lasser, installatiemonteur of 
elektromonteur.

Klinkt dit interessant, maar heb je nog geen 
ervaring in onze branche? Geen probleem. Bij 
Cottus helpen we je graag vooruit. Want als 
jij gemotiveerd bent om in de techniek aan 
de slag te gaan, zijn wij ervan overtuigd dat 
je het kan. Daarom bieden wij verschillende 
mogelijkheden voor (om)scholing of om een 
vak te leren. Heb je al veel ervaring en kennis? 
Dan kun je die bij ons altijd vergroten.

Top dat je geïnteresseerd bent in Cottus. Waar jij ook staat in je carrière in de industrie, wij 
zijn ervan overtuigd dat we je kunnen helpen bij de volgende stap. Bulk je van de ervaring of 
wil juist je eerste stappen zetten in de wereld van de techniek? Bij Cottus ben je aan het juiste 
adres.
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