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Help een mbo student in uw regio en voorkom schooluitval! 

De coronacrisis raakt de economie hard. Daarmee staat ook de beschikbaarheid van stages en 

leerbanen voor mbo-studenten in Noord Limburg onder druk. 

Alle mbo-studenten in Noord Limburg kunnen in het schooljaar 2020-2021 met een stage of leerbaan 
aan de slag. Dat is de doelstelling van onderwijs, bedrijfsleven en overheid in onze regio. 
Helaas hebben ook in Noord Limburg nieuwsgierige mbo-studenten die een mooi vak willen leren 
nog geen stageplaats. Daarom zetten de mbo scholen, bedrijven en de overheid in Noord Limburg 
samen met SBB de schouders onder het actieplan SBB Helpt! voor het behoud van stages en 
leerbanen. Zo voorkomen we schooluitval en een toename van werkloosheid. 
Door stage en leerbanen aan te bieden levert u een belangrijke bijdrage aan de toekomst van het 
vakmanschap. Bovendien is het begeleiden van mbo-studenten misschien wel de leukste manier om 
leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen. 

 

Studenten van deze opleidingen staan klaar om bij u stage te lopen: 

Helpende zorg en welzijn (mbo niveau 2) 
De helpende zorg en welzijn biedt praktische hulp aan verschillende cliënten/zorgvragers. De cliënten 
zijn mensen van alle leeftijden met een (chronische) ziekte, psychiatrische probleem, verslaving of 
een handicap. Hij ondersteunt of begeleidt de cliënt/zorgvrager thuis of in een andere 
woonomgeving zoals een zorginstelling of ziekenhuis. Ook in dienstverlenende organisaties kan de 
helpende zorg en welzijn werken. De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van maaltijden, 
schoonmaken, helpen bij persoonlijke verzorging of begeleiden bij activiteiten. Hij voert eenvoudige, 
routinematige werkzaamheden uit in laagcomplexe, stabiele en veelal langdurige situaties. In meer 
complexe situaties, bijvoorbeeld in een zorginstelling, werkt hij in teamverband en assisteert hij 
collega’s bij de zorgverlening en/of de sociaal-agogische werkzaamheden. De helpende zorg en 
welzijn heeft een open en sociale houding. Ook is hij alert en integer. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met: Lenny Janssen lh.janssen@rocgilde.nl  

 
Allround schoonheidsspecialist  (niveau 4) 
De allround schoonheidsspecialist biedt uiteenlopende schoonheidsbehandelingen aan. Zij is vóór 
alles mensgericht en richt zich op de verzorging van de gezonde huid en nagels. Ze verzorgt ook 
specialistische en complexe behandelingen, zoals tegen acne. Haar behandelingen gaan verder dan 
alleen de verzorging van de huid. Ze zijn gericht op actieve conditionering en verbetering van de 
huid. Met behulp van intensieve specialistische producten, technieken en apparaten. De allround 
schoonheidsspecialiste kan ook inspelen op onverwachte omstandigheden binnen de behandeling. 
Ze maakt de juiste afwegingen en verwijst de cliënt zo nodig tijdig door naar een andere specialist. Zij 
is dan ook in staat beroepsmatig te communiceren met bijvoorbeeld een huidtherapeut, arts en 
dermatoloog. De allround schoonheidsspecialist is zich continu bewust van de noodzaak om 
hygiënisch, zorgvuldig en kwaliteitsbewust te werken. Zij kent de afbreukrisico’s bij het niet naleven 
van de eisen, waaronder die uit de Code van de schoonheidsspecialist. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met: Peggy Beenen pe.beenen@rocgilde.nl 
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Autotechnicus ( mbo niveau 2) 
De autotechnicus is werkzaam in werkplaatsen van autobedrijven die behoren tot de 
mobiliteitsbranche. Zijn werkgever kan merkdealer zijn of een onafhankelijk bedrijf.  
De werkzaamheden zijn routinematig van aard. Denk aan eenvoudige reparaties of vervanging van 
onderdelen. Kerntaken: onderhoud uitvoeren, reparatie en personenauto afleveringsklaar maken.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Wilma Stemkens-Janssen wm.janssen@rocgilde.nl  

 
 
 
Eerste autotechnicus ( mbo niveau 2) 
De eerste autotechnicus is werkzaam in werkplaatsen van autobedrijven die behoren tot de 
mobiliteitsbranche. Zijn werkgever kan merkdealer zijn of een onafhankelijk bedrijf. Voert grote 
onderhoudsbeurten uit volgens specificaties. Vervangt slijtagedelen met behulp van technische 
documentatie en (speciaal) gereedschap. Voert reparaties uit aan voertuigen, monteert accessoires, 
doet aanpassingen en maakt de personenauto afleveringsklaar. De eerste autotechnicus stelt  
diagnoses, zowel mechanisch als elektronisch, maakt hierbij gebruik van diverse uitlees-en 
meetapparatuur. Als er werkzaamheden gedaan moeten worden die specialisme vereisen, is de 
eerste autotechnicus in staat deze zelfstandig uit te voeren. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Wilma Stemkens-Janssen wm.janssen@rocgilde.nl  

 
 
 
Mobiele werktuigen (mbo niveau 2) 
De monteur mobiele werktuigen werkt in de sector techniek, bouw & infra of mobiliteit en zowel in 
het bedrijf als op locatie. Hij stelt diagnoses, voert modificatiewerkzaamheden uit en assisteert bij de 
inspectie van werktuigen. Tijdens zijn werk leert hij omgaan met gereedschappen, schemalezen en 
technische informatie opzoeken. Hij beschikt over basiskennis, zoals elektro en hydrauliek. 
Kerntaken: voert onderhoud uit, reparaties, modificaties, diagnose en inspectie uit aan voertuigen of 
mobiele werktuigen. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Wilma Stemkens-Janssen wm.janssen@rocgilde.nl  
 

 

Mobiele werktuigen (mbo niveau 3) 
De allround monteur mobiele werktuigen werkt in de sector techniek, bouw & infra of mobiliteit en 
zowel in het bedrijf als op locatie. Daarnaast werkt hij systematisch en nauwgezet, ook onder 
tijdsdruk. Hij blijft op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de techniek. Hij onderhoudt, 
repareert en stelt diagnose aan systemen van mobiele werktuigen. Kerntaken: voert onderhoud uit, 
reparaties, modificaties, diagnose en inspectie uit aan voertuigen of mobiele werktuigen 
Hiervoor kunt u contact opnemen met mevrouw Wilma Stemkens-Janssen wm.janssen@rocgilde.nl  
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Commercieel medewerker (mbo niveau 3)  
De commercieel medewerker werkt in zowel het midden- en kleinbedrijf als in het 
grootwinkelbedrijf. Als binnen- en/of buitendienstmedewerker werkt hij op de afdeling 
verkoop/administratie. De commercieel medewerker formuleert een aanbod aan de klant en volgt 
dit op. Hij benadert de klant telefonisch of schriftelijk en verwerkt gegevens in een dossier. Hij 
onderzoekt en signaleert kansen en bespreekt deze met zijn collega’s. De commercieel medewerker 
voert het verkooptraject uit volgens de geldende procedures. Bij klantcontact is hij klantgericht, 
overtuigend en deskundig op het vakgebied. Hij is voor een deel zelfsturend in het uitvoeren van zijn 
takenpakket. Voor de uitoefening van het beroep is beheersing van één moderne vreemde taal 
vereist. Hiervoor kunt u contact opnemen met: bureauwerk-stage-eco@rocgilde.nl 
 

 
 

(junior) accountmanager (mbo niveau 4) 

De (junior) accountmanager werkt in een business-to-business-setting in het midden- en kleinbedrijf 
of grootwinkelbedrijf. Hij bezoekt nieuwe en bestaande klanten nadat hij hen vanuit een 
binnendienstpositie heeft benaderd en geënthousiasmeerd voor een product en/of dienst. Hij 
signaleert ontwikkelingen en verwerkt deze tot commerciële doelstellingen. De (junior) 
accountmanager geeft advies, brengt offertes uit en sluit de verkoop af. Dit alles legt hij vast in het 
verkoopsysteem. Hij bewaakt in de langdurige relatie met de klant de commerciële doelstellingen 
van het bedrijf en de belangen van de klant. De (junior) accountmanager kan zich mondeling en 
schriftelijk goed uitdrukken en werkt zorgvuldig. Hij is representatief. Voor de uitoefening van het 
beroep is goede beheersing van het Engels en een tweede moderne vreemde taal vereist. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met: bureauwerk-stage-eco@rocgilde.nl 
 
 
 

Commercieel Assistent-manager internationale Handel (mbo niveau 4) 
De assistent-manager internationale handel werkt in verschillende branches. Hij is flexibel, gaat goed 
om met verschillende culturen en past wet- en regelgeving over import en export accuraat toe. Hij 
stelt export- en marketingplannen op. Hij speelt in op de wensen van de klant en combineert dit met 
commercieel inzicht om zijn verkooptargets te halen. Daarnaast beheerst hij meerdere moderne 
vreemde talen, waaronder Engels. De assistent-manager internationale handel heeft een 
uitvoerende, coördinerende en controlerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket 
en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met: bureauwerk-stage-eco@rocgilde.nl 
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• Bent u al erkend leerbedrijf en hebt u ruimte voor een (extra) student? 
Log in op MijnSBB(externe link) en meld uw stages en leerbanen aan;  
Uw aangemelde stages en leerbanen verschijnen automatisch 
op Stagemarkt.nl(externe link) en Leerbanenmarkt.nl(externe link), de websites die 
mbo-studenten gebruiken om een leerbedrijf te vinden. 
 

• Bent u nog geen erkend leerbedrijf? 
Ga naar de pagina Leerbedrijf worden en vraag (kosteloos) een erkenning aan.  
Kunnen wij u helpen? Neem contact op met de contactpersoon van ROC Tilburg (zie 
boven) of stuur een bericht aan de Servicedesk van SBB 

• Meer lezen over het Actieplan?  
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder 

 
 
 
 
Helpt u ook mee?  
 
Dank voor uw hulp namens ROC Gilde Opleidingen, SBB en de werkgeversorganisaties LWV, MKB 
Limburg en LLTB.  
 

 

https://mijn.s-bb.nl/Account
http://www.stagemarkt.nl/
http://www.leerbanenmarkt.nl/
https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden
https://www.s-bb.nl/contact/bericht-aan-sbb
https://www.s-bb.nl/samenwerking/sbb-helpt-u-verder

