
MONTEUR

TOP MONTEUR WORDEN?
Het kan bij Amega!



“Voor (leerling) monteurs hebben wij een 

Technisch Ontwikkel Programma (TOP) 

opgezet waarin je wordt opgeleid tot 

eerste autotechnicus / technisch specialist 

die alles weet van diverse reparaties, onderhoud, 

multi-media systemen en 

diagnoses  stellen. 

Door onze trainingen in 

combinatie met 

persoonlijke begeleiding 

helpen we jou om je 

diploma te behalen.”

TOP Monteur worden?
Het kan bij Amega!

MONTEUR



Wij vinden het opleiden van (leerling) monteurs 

belangrijk, zo belangrijk dat we een uniek TOP oplei-

dingsplan hebben ontwikkeld om jou alle kneepjes 

van het vak te leren! Hierdoor behaal je niet alleen 

sneller en makkelijker jouw diploma, je profi teert ook 

van alle extra kennis die je opdoet tijdens de trainin-

gen van onze ervaren specialisten. Je kunt persoonlijke 

begeleiding verwachten van jouw leermeester die je 

ondersteunt tijdens jouw gehele opleiding. Ervaar nu 

bij Amega hoe werken en leren perfect samen gaan!

Join the team! 



Leermeester
Op de vestiging waar jij 

komt te werken word je 

in de praktijk begeleid door 

jouw eigen leermeester. Naast 

de praktijkbegeleiding zal je met 

ondersteuning van jouw leermeester:

• zorgen dat jouw praktijkboek ingevuld 

is; 

• overleg hebben met school over jouw 

voortgang, bijvoorbeeld over hoe het 

met je opleiding gaat en of je ergens 

tegenaan loopt. 

Daarnaast kun je ook altijd extra begelei-

ding vragen aan je leermeester. Doordat 

hij je dagelijks aan het werk ziet, weet hij 

waar extra kennis nodig is. 

Coach
Heb je aanvullende ondersteuning nodig? 

Geen probleem! Om de koppeling tussen 

het werk, de leermeester en de school nog 

beter tot stand te brengen, hebben wij 

Vincent aangesteld als overkoepelende 

coach. Hij controleert en coördineert alle 

leerling trajecten. Vincent heeft jarenlang 

gewerkt als docent Motorvoertuigentech-

niek aan het Da Vinci College en als leer-

meester in het bedrijfsleven. Hiermee is hij 

de juiste persoon om de Leerling Monteurs 

binnen Amega te coachen. Hij zal drie keer 

per jaar een afspraak hebben met jou en 

je leermeester om waar nodig extra 

begeleiding te bieden. Denk aan 

extra praktijklessen over bepaal-

de onderwerpen, zodat je dit 

volledig beheerst. Zo wordt er 

bijvoorbeeld een basis elektro 

training gegeven gedurende 

drie zaterdagochtenden.

Persoonlijke begeleiding



Wat weet jij over hybride techniek en een 

airconditioning systeem? Ben je bekend 

met de termen ‘SKP’, ‘WO’ en ‘garantie’? 

Dit zijn allemaal onderwerpen die tijdens 

de trainingen in het eerste jaar van de 

opleiding (eerste) autotechnicus aan bod 

komen. Wij stomen jou helemaal klaar 

voor het echte werk!

In het tweede jaar leer je alles over auto-

updates, hoe je storingen in de auto vindt 

en hoe je communiceert met de klant. 

Bovendien leer je om te gaan met de 

moderne gereedschappen en (test)ap-

paratuur van Amega. Het tweede leerjaar 

sluiten we af met een basistraining over 

diagnose stellen waarbij we onder andere 

Nieuwsgierig hoe 
je bij ons opgeleid 
wordt tot TOP 
monteur, zodat je 
slaagt voor jouw 
examens en een goede 
monteur wordt? Lees 
hieronder meer over ons 
Technisch Ontwikkel 
Programma.

“De trainingen zijn erg leerzaam en 

het is prettig dat de leermeester spreekt 

vanuit eigen ervaring, dit 

geeft  toevoeging aan de uitleg!”

GERLINDE – VAN MILL

de V4-meting, scope en het stroomloop-

schema behandelen. 

De trainingen worden door diverse leer-

meesters gegeven op onze verschillende 

vestigingen. Zo leer je niet alleen over 

technische onderwerpen, maar neem je 

ook een kijkje bij andere vestigingen. Hoe 

leuk is dat?!

Amega (technische) trainingen



“Ik leer veel in de examen-

trainingen doordat we extra 

opdrachten aanpakken die 

niet veel in de praktijk voor-

komen. Ik vind het fi jn dat 

Martin blijft  doorgaan met 

uitleggen tot ik het begrijp.” 

KONRAD – SERVICE ONLY

Onze enthousiaste leermeester Martin ziet 

het als zijn missie om jou naast school op-

timaal te begeleiden en klaar te stomen 

voor het praktijkexamen. In groepjes van 

vier personen krijg je persoonlijke aan-

dacht en zal je in tweetallen aan de slag 

gaan met speciale oefenauto’s. Daarnaast 

kun je onder begeleiding aan de slag met 

trainingsonderwerpen als: 

• dynamo;

• startmotor;

• diverse bedradingen aansluiten; 

• V4-meting;

• ABS-storing;

• motorstoringen. 

Heb je zelf behoefte aan extra begelei-

ding? Via de leermeester of op eigen 

initiatief kun je aanvullende lessen krijgen 

van Martin. Martin ziet het als een uitda-

ging je te helpen met de onderdelen die 

je moeilijk vindt. Door deze aandacht zal 

je sneller op het juiste niveau komen. 

Examentrainingen



Onze ervaren leermeester Bert verzorgt 

speciale trainingsbijeenkomsten waar 

onze afgestudeerde technisch 

specialisten zich verder verbeteren in 

het stellen van diagnoses.

Tijdens de trainingen word je 

geleerd hoe elektronische 

storingen gezocht kunnen worden en 

krijg je uitleg over hoe de theorie het bes-

te vertaald kan worden naar de praktijk. 

Door middel van de trainingen worden de 

elektronische systemen, die inmiddels in 

alle moderne auto’s aanwezig zijn, inzich-

telijker gemaakt.

Diagnose trainingen

“Ik vind het fi jn dat je buiten werktijd rustig en zelfstandig aan 

de slag kunt met een opdracht en dingen kunt uitproberen. 

Daarnaast zijn de opdrachten van Bert moderner dan op school 

wat het extra leuk maakt.” 

RUDY – AMES



Exclusief bij Amega mag je als leerling monteur al deel-

nemen aan importeurstrainingen. Zo krijg je de unieke 

mogelijkheid om al in een vroeg stadium van je carrière 

alles te leren over onze mooie merken. 

Importeurstrainingen

“Door de importeurstrainingen krijg ik 

nog meer kennis over het mooie merk 

waar ik dagelijks mee mag wer-

ken, hierdoor kan ik mijn 

doel om Diagnose-

technicus te worden 

sneller behalen.” 

ROBBERT – AMES



Persoonlijke begeleiding
Amega (technische) trainingen
Examentrainingen
Diagnose trainingen
Importeurstrainingen

MONTEUR



Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze folder en wil 
jij bij ons aan de slag als (leerling) monteur of wil je eerst nog meer 
informatie? Laat het ons dan weten!

www.werkenbijamega.nl

078-6322211

�    06-51465628

Amega Groep is een groeiende en winstgevende organisatie in de automotive branche in de 

regio Zuid-Holland Zuid. Amega is actief met dealerschappen van de merken Volkswagen, Audi, 

Seat, Škoda (Ames), Opel (Van Mill), Volvo (SvensCar) en Hyundai (H-Point). Daarnaast is Amega 

de moedermaatschappij van PSB Bedrijfswageninrichting, de schadeherstelbedrijven Schadenet 

Ames en Schadenet de Koning en het groeiende universele bedrijf Service Only. In de totale 

groep zijn circa 450 mensen werkzaam.

Amega: gegarandeerd 
de beste leerschool!


