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Duaal HBO leer-werktraject Elektrotechniek - Industriële Automatisering 

(Industriële Automatisering, Elektrotechniek Industrie, Elektrotechniek 
Industrie) 
 

HBO Duaal Traject Industriële Automatisering - Rotterdam 
 
Omschrijving opdracht: Dosign Trainees biedt sinds 2011 een uniek HBO Duaal Traject aan waarin 
de High-Potentials van de techniek werken en leren combineren. Gedurende 4 jaar volg je een 
volwaardige HBO Elektrotechniek opleiding aan één van de hogescholen en ga je 28 uur per week aan 

het werk. Aangevuld met vakgerichte technische cursussen gericht op Industriële Automatisering en 
Managementtrainingen wordt je voorbereid op werkzaamheden als bijvoorbeeld Engineer, 

Programmeur, Monteur of Inbedrijfsteller. 
 
Duur opdracht: 4 jaar 
 
Werkzaamheden: 
 Het zelfstandig ontwerpen van het software en/of hardware gedeelte van industriële 

automatiseringsinstallaties of -systemen; 

 Het aanpassen en programmeren van PLC's; 
 Het vinden en oplossen van storingen aan elektrotechnische en besturingstechnische systemen; 
 Het schrijven en testen van software ten behoeve van een vloeiend productieproces; 
 Het overleggen met directe collega's ten behoeve van een goede afstemming van de 

werkzaamheden; 
 Het bedraden van besturingskasten, machines en overige technische installaties; 

 Het gestructureerd plannen en documenteren van eigen werkzaamheden. 
 
Functie-eisen: 
Opleiding: Propedeuse HBO elektrotechniek / MBO niv. 4 Elektrotechniek  
Ervaring: Ervaring in de techniek is een pré 
 Je bent een echte doorzetter en bent niet bang voor een uitdaging; 
 Je hebt aantoonbare affiniteit met Elektrotechniek en/of Industriële Automatisering; 

 Je bent bereid om ongeveer 12 uur per week te besteden aan huiswerk; 
 Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands. 
 
Samengevat: 
Binnen 4 jaar heb je een Ingenieurs titel op zak, 4 jaar relevante werkervaring, aangevuld met tal van 
interessante trainingen. Een perfecte voorbereiding op een uitdagende carrière in de Industriële 
Automatisering! 

 
Locatie: Omgeving Rotterdam & Dordrecht (NL 3351 LD) 
Aanvang: September  
Adviseur: Loek Visser, Steven de Jong 
Kantoor: Rotterdam 
Referentie: 10837 

 
Heb je vragen over deze vacature of wil je jouw mogelijkheden bespreken met een adviseur? Neem 
dan contact op met Loek Visser via telefoonnummer 010-477 01 01 of stuur een e-mail: 
Loek.Visser@dosign.com. 


