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SAMEN STERK!

TOP MONTEUR WORDEN?

Voor (student) monteurs hebben wij een Technisch Ontwikkel 
Programma (TOP) opgezet waarin je wordt opgeleid tot een (Eerste) 
Autotechnicus / (Allround) Technicus of Technisch Specialist die alles 
weet van reparaties, onderhoud en multimedia systemen. En daar 
stopt het programma niet. Je kunt nog verder doorgroeien en andere 
trainingen en opleidingen volgen. In combinatie met persoonlijke
begeleiding helpen we jou om je diploma te behalen. 
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Over Amega

Join the team!

Amega Groep is een groeiende en winstgevende organisatie in de 
automotive branche in de regio Zuid-Holland Zuid met vestigingen 
in: Dordrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk, Alblasserdam, Papendrecht, 
Sliedrecht, Gorinchem, Oud-Beijerland, Maasdam, 's-Gravendeel, 
Nieuw-Lekkerland en Brielle.

SAMEN STERK!

Amega is actief met dealerschappen 
van de merken Volkswagen, 
Volkswagen Bedrijfswagens,  Audi, 
Seat, Škoda (Ames), Opel (Van 
Mill), Volvo (SvensCar), Hyundai 
(H-Point), Peugeot, Citroën (Mulder) 
en Ford (Van der Burgh). Daarnaast 

is Amega de moedermaatschappij 
van PSB Bedrijfswageninrichting, de 
schadeherstelbedrijven Schadenet Ames 
en Schadenet de Koning, de universele 
bedrijven Service Only en Autoservice 
Lekkerland. In de totale groep zijn circa 
650 mensen werkzaam.

Wij vinden het opleiden van (student) 
monteurs belangrijk, zo belangrijk 
dat we een uniek TOP opleidingsplan 
hebben ontwikkeld om jou alle kneepjes 
van het vak te leren! Hierdoor behaal je 
niet alleen sneller en makkelijker jouw 
diploma, je profiteert ook van alle extra 
kennis die je opdoet tijdens de trainingen 

van onze ervaren specialisten. Je kunt 
persoonlijke begeleiding verwachten van 
jouw leermeester en de Amega student 
coach die je ondersteunt en tijdens jouw 
gehele opleiding (Eerste) Autotechnicus/ 
(Basis/Allround) Technicus of Technisch 
Specialist. Ervaar nu bij Amega hoe werken 
en leren perfect samen gaan!

Nieuwsgierig hoe je bij ons opgeleid wordt tot TOP monteur,  
zodat je slaagt voor jouw examens en een goede monteur wordt?  
Lees verder over ons Technisch Ontwikkel Programma. 
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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 begeleiding 
vragen aan je leermeester. Doordat hij je 
dagelijks aan het werk ziet, weet hij waar 
extra kennis nodig is.

Amega student 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 student 
coach. Hij controleert en coördineert alle 
student trajecten. 

Vincent heeft jarenlang gewerkt als docent 
Motorvoertuigentechniek aan het Da 
Vinci College en als leermeester in het 

bedrijfsleven. Hiermee is hij de juiste 
persoon om de student 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 bepaalde 
onderwerpen, zodat je dit 
volledig beheerst.

Persoonlijke begeleiding

Bovenstaande zijn allemaal onderwerpen 
die tijdens de trainingen in het eerste jaar 
van jouw opleiding (Eerste) Autotechnicus 
/ (Basis/Allround) Technicus of Technisch 
Specialist aan bod komen. In het tweede 
jaar leer je alles over auto updates, en 
hoe je storingen vindt en oplost en hoe je 
communiceert met de klant. Bovendien 
leer je om te gaan met de moderne 
gereedschappen en (test)apparatuur van 
Amega. Het tweede leerjaar sluiten we 

af met een basistraining over diagnose 
stellen waarbij we onder andere de V4-
meting, scope en het stroomloopschema 
behandelen. De trainingen worden door 
diverse leermeesters gegeven op onze 
verschillende vestigingen en de Audi 
vergaderruimte. Zo leer je niet alleen over 
technische onderwerpen, maar neem je 
ook een kijkje bij andere vestigingen. 
Hoe leuk is dat?! 

Wat weet jij over hybride techniek en een airconditioning systeem? 
Ben je bekend met de termen ‘SKP’ en ‘garantie’? Wij stomen jou 
helemaal klaar voor het echte werk! 

Amega technische en

klantcontact trainingen
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In groepjes van vier personen krijg je 
persoonlijke aandacht 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.

Daarom zijn er binnen Amega interne 
examentrainingen. Zo leren we studenten 
alle vaardigheden die nodig zijn voor op 
het examen. Daarnaast is er ruimte om 
studenten te begeleiden bij de onderdelen 
die zij moeilijk vinden. Door de extra 
aandacht is het voor iedereen met de juiste 
motivatie mogelijk om op het gevraagde 
niveau te komen. En die groei in kennis en 
kunde is geweldig om te zien.” 

Martin: “Iedere week is er een studie-
avond voor studenten die de BBL-opleiding 
(Eerste) Autotechnicus / (Basis/Allround) 
Technicus of Technisch Specialist volgen. 
We zorgen voor diverse testauto’s, zowel 
oud als nieuw. Vervolgens oefenen we de 
verschillende werkzaamheden volgens het 
Amega- en examenprotocol. Aandacht is 
hierbij belangrijk net als het inspelen op de 

Heb je behoefte aan extra begeleiding? Via 
de leermeester of op eigen initiatief kun je 
aanvullende lessen krijgen.
 
Hugo: “Op school leer je de theorie, maar 
mis je de praktische toepassing. Dit leer je 
in de praktijk. Helaas komt in de dagelijkse 
werkzaamheden niet alle verplichte stof aan 
bod terwijl dit wel gevraagd kan worden op het 
examen. Immers sommige klussen komen 
maar sporadisch voor in de werkplaats. 

specifieke behoefte van studenten. Door 
het oefenen tijdens de studie-avonden 
ontstaan er niet alleen kennis en ervaring op 
diverse onderdelen, maar groeien ook het 
zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van 
de studenten. Bovendien leveren de interne 
trainingen een bijdrage aan persoonlijke 
groei. Dit laatste is voor veel jongeren 
belangrijk.”

Onze enthousiaste examentrainers Martin en Hugo zien het als hun 
missie om jou naast hetgeen je leert op school en in de werkplaats 
optimaal te begeleiden en klaar te stomen voor het praktijkexamen.

Onze examentrainers aan het woord

EXAMENTRAININGEN

“Tijdens deze unieke trainingen gaan 

we onder begeleiding aan de slag met 

verschillende oefenopdrachten die 

terugkomen op het examen. Ik leer hier 

niet alleen veel van, ook zijn de vragen 

op het examen geen verrassing meer.”

VINCENT DE JONG – MULDER AUTOMOTIVE
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Hij vertelt: “Elektro is heel abstract en dat 
vergt een hele andere aanpak en uitleg. In 
groepjes van maximaal vier studenten leg 
ik uit hoe elektrotechnische storingen snel 
opgelost kunnen worden. Denk aan een 

lampje dat het niet doet. Ik krijg veel positieve 
feedback van de studenten; ze geven aan 
dat ze zelfverzekerder zijn geworden en de 
trainingen goed kunnen toepassen in de 
praktijk en tijdens hun praktijkexamens.”

Training Elektrotechniek

De hedendaagse elektro bij nieuwe auto’s vraagt steeds meer van de 
functie monteur. Wij hebben daarom in samenwerking met een ervaren 
docent de trainingen elektrotechniek ontwikkeld. Ernst Zweedijk verzorgt 
deze trainingen, hij is een ervaren motorvoertuigentechniek docent.

Werk je (of ga je) bij ons werken als student 
monteur en volg je de BBL-opleiding (Eerste) 
Autotechnicus / (Allround) Technicus? 
Dan helpen wij je graag aan jouw rijbewijs 
(leeftijd op indiensttredingsdatum maximaal 
21 jaar). Ook als je je rijbewijs hebt gehaald 
voordat je bij ons in dienst komt en de 
BBL-opleiding (Eerste) Autotechnicus / 
(Allround) Technicus?  gaat volgen of volgt, 
betalen wij jouw rijbewijs B. 
Amega betaalt de kosten tot maximaal 
€ 2.500,-. Wanneer je bij rijschool Wierks 
jouw rijbewijs behaalt, is de maximale 
vergoeding zelfs € 3.000,-. Behalve de 

kosten voor je rijlessen vergoeden we ook 
de kosten voor het theorieboek, een online 
examentraining, je theorie-examen en 
indien gewenst een tussentijdse toets. Net 
als het CBR-praktijkexamen en eventueel 
herexamens voor theorie en praktijk. En 
bij een fulltime dienstverband mag je de 
rijlessen volgen onder werktijd.

Meer weten?
Wij informeren je graag over de 
voorwaarden tijdens het sollicitatiegesprek 
en zoeken graag voor je uit of je in 
aanmerking komt voor deze regeling. 

Een TOP monteur kan natuurlijk niet zonder rijbewijs.  
Daarom vergoedt Amega de kosten voor het behalen  
van jouw rijbewijs B! 

Amega vergoedt jouw rijbewijs B
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importeurstrainingen van Pon vervullen 
hierin een belangrijke rol. Zo blijven niet 
alleen je kennis en vaardigheden op een 
hoog niveau, maar raak je ook helemaal 
verbonden met de merken Volkswagen, 
Audi, Seat en ŠKODA.” 

Yoram Punt – Universeel over Bosch
“Als je bij Service Only komt werken 
volg je minimaal twee keer per jaar een 
leerzame en leuke training bij het Bosch 
Service Training Center in Barneveld. De 
cursussen zijn bedoeld om up-to-date 
te blijven betreffende alle (nieuwe) 
technieken en modellen. Je wordt 
breed opgeleid omdat je bij 
een universele werkplaats 
van Service Only werkt. 
Zo leer je alles over de 
diverse merken!”

Erik Bax - over Ford  
“Wanneer je als monteur start bij Van 
der Burgh word je ingeschreven voor de 
technische trainingen bij de importeur 
van Ford. Naast fysieke trainingen heb je 
als medewerker ook toegang tot diverse 
e-learnings van het Ford Learning Centre en 
ontvang je het tijdschrift ‘Ford Autoteam’. 
Ford doet er alles aan om te zorgen dat je 
up-to-date blijft.”

Patrick Stolk – over Volvo 
“Als je bij SvensCar komt werken doorloop 
je een opleidingstraject dat helemaal in 
het teken staat van Volvo. Er zijn enkele 
trainingen per jaar en het gehele traject 
duurt ongeveer vijf jaar. Daarnaast zijn 
er ook nog de modules over de nieuwe 
modellen. Volvo doet er alles aan om je als 
medewerker onderdeel te laten voelen van 
de Volvo-familie.” 

Martijn van Pelt – over Stellantis en 
H-point
“Wanneer je werkt bij Van Mill, 
Mulder of H-Point zijn er veel 
ontwikkelingsmogelijkheden. Een 
mooi voorbeeld hiervan zijn de 

importeurstrainingen die helemaal gericht 
zijn op onze merken Peugeot, Citroën, Opel 
(Stellantis) en Hyundai. Het aanbod is 
groot. Er zijn trainingen wanneer je begint 
aan je carrière, maar ook wanneer je je wilt 
specialiseren. De importeurstrainingen zijn 
van enorme meerwaarde.”

Maarten Verboom – over Volkswagen, 
Audi, Seat en ŠKODA
“De wereld van de automotive is 
dynamisch. Zo zijn er steeds weer nieuwe 
technieken beschikbaar en innovaties 
die invloed hebben op het werk van 
een monteur. Het is dan van belang 
om jezelf te blijven ontwikkelen. De 

Bij Amega neem je ook deel aan externe branche gerelateerde trainingen. 
Zo krijg je een unieke mogelijkheid om al in een vroeg stadium van je 
carrière veel te leren. Medewerkers van Amega vertellen er meer over. 

Importeur en externe branche 
gerelateerde trainingen

Patrick Stolk Martijn van Pelt Maarten Verboom Yoram Punt Erik Bax

After Sales Manager Universeel After Sales Manager Van der BurghAfter Sales Manager AmesAfter Sales Manager H-point, 
Van Mill en Mulder

Service Manager SvensCar
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Naast alle ondersteuning en trainingen binnen Amega ga je 
natuurlijk ook naar school. Er is een begeleider vanuit school die 
contact heeft met jou en je leermeester om de voortgang van je 
opleiding te bespreken. 

Begeleiding

VANUIT SCHOOL

Van links naar rechts: Piet Stout (leermeester),  

Jacques van de Vlist (BPV-coördinator) en Maik Jansen (student monteur).

Jacques van der Vlist, BPV-coördinator 
Da Vinci College: “Vanuit school vinden 
we het belangrijk om een vinger aan 
de pols te houden. Dit doen we onder 
andere door een bezoek te brengen aan 
de werkplek. Daarnaast is er eens in het 
half jaar overleg met de HR afdeling en 
de betrokken leidinggevenden van Amega 
om de voortgang van de studenten te 
bespreken. De lijnen binnen Amega zijn kort 
en er wordt snel actie ondernomen indien 

nodig. Bijvoorbeeld door het aanbieden 
van examentrainingen die Amega intern 
organiseert. Die sterke interne begeleiding 
zien we terug in de positieve resultaten 
van de studenten. Bovendien is er binnen 
Amega veel mogelijk. Niet alleen in de vorm 
van extra ondersteuning, maar ook door de 
mogelijkheid om versneld je opleiding te 
halen. Waar een wil is, is een weg! Maatwerk 
is dan op zijn plaats en werkt stimulerend!”

Diagnose trainingen

“Ik vind het fijn 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

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 beste vertaald kan worden naar 
de praktijk. Door middel van de trainingen 
worden de elektronische systemen, die 
inmiddels in alle moderne auto’s aanwezig 
zijn, inzichtelijker gemaakt.
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Ben jij enthousiast geworden na het lezen van deze folder en wil jij 
bij ons aan de slag als (student) monteur of wil je eerst nog meer 
informatie? Laat het ons dan weten!

Amega: gegarandeerd 
de beste leerschool!

SAMEN STERK!

SAMEN STERK!

AUTO VAN DER BURGH
www.autovanderburgh.nl

 www.werkenbijamega.nl

 078-6322211

viber 06-51465628


