
Studeren én 
werken Als Operational Network 

Trainee bij Alliander 



Binnen twee jaar jouw 
diploma op zak

Onze wereld draait op energie. Hiermee laad je jouw 
telefoon en laptop op of doe je de lichten aan in je 
slaapkamer. Zonder energie staat alles stil.

Wij zijn Alliander

Net klaar met de havo of gestopt met je 
opleiding? Tijd om te kiezen: studeren of werken? 
Bij Alliander kan het allebei! Combineer school 
met werk en word binnen twee jaar technisch 
specialist. Je leert bij ons een vak en haalt 
tegelijkertijd je Associate Degree Elektrotechniek  
aan de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen). 
De lessen zijn, afhankelijk van je woonplaats in 
Arnhem of Amsterdam. Na je opleiding ga je aan 
de slag als projectleider, engineer, 
werkvoorbereider of ontwerper.

Leren door te doen!

Alliander ontwikkelt én beheert het energienet voor miljoenen Nederlanders. Dat is hard werken, 
zeker nu de energietransitie in volle gang is. We werken met zo’n 7.000 vakmensen, waarmee we 
technisch slimme oplossingen realiseren die het energienet klaarmaken voor de toekomst. Wij en 
onze voorgangers hebben al ruim 100 jaar ervaring in het maken en onderhouden van:

Dit krijg jij 

Salaris

Een opleiding

Baangarantie

Elektriciteitsnetten
Elektriciteitsaansluitingen van grote bedrijven
Hoogspanningsverbindingen
Gasleidingen
Warmtenetten



“Dit is je diploma halen in twee jaar 
en daar ook nog betaald voor 
krijgen!”
Nijs Boelens  - Operationeel Network Trainee

Jij als scholier hebt de toekomst in jouw handen. 
Je kunt bijdragen aan oplossingen voor een beter 
klimaat en een duurzamere wereld, juist door voor 
een technische hogere beroepsopleiding te kiezen.
Jij denkt nu vast ‘dat klinkt mooi, maar ik heb geen 
zin om wéér vier jaar in de schoolbanken te zitten.’ 
Dan past dit traject perfect bij je!

Het mooie is dat je deze opleiding ook kunt volgen in 
combinatie met een echte baan. Je werkt dan dus 
direct aan het belangrijkste vraagstuk waar wij als 
bedrijf mee te maken hebben: de energietransitie. Je 
komt te werken bij Liander (onderdeel van Alliander), 
één van de regionale netbeheerders van gas en 
elektriciteit. We staan als Alliander voor de grootste 
uitdaging ooit en kunnen jouw hulp daar goed bij 
gebruiken.

Jij bepaalt de toekomst

Meld je aan vóór 1 mei 2021



Zo ziet de opleiding eruit

De eerste twee jaar volg je een de hbo-opleiding Associate degree Elektrotechniek aan de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen.  De lessen zijn in Arnhem of Amsterdam.

• Je krijgt een volledig salaris

• Wij betalen je opleiding

• NS-Business Card, laptop, telefoon

• 25 vakantiedagen 

• Wij investeren in jou en je toekomst

• Een toffe werksfeer en veel vrijheid

• Mooie carrièrekansen 

En als bonus: als je klaar bent met je opleiding, heb 
je geen studieschuld!

Nog even in het kort

• Heb je een associate degree behaald

• Kan je aan de slag als volwaardig engineer

• Heb je baangarantie binnen Alliander

• Kun je doorleren voor je bachelor

Na je traineeship

En wat heb je nodig om aan dit toffe programma mee te kunnen doen? 
Van jou vragen we enthousiasme en inzet en een havo-diploma met 
een NT-profiel met wiskunde B of een mbo-diploma  Elektrotechniek.

Wat heb ik nodig?

Huiswerk en tentamens? Daar plan je zelf een aantal uur per week voor in

Na het halen van een erkend Ad-diploma is het aan jou of je ook nog een bachelor-diploma 
wilt halen. Die heb je na nog eens twee jaar studeren (en werken) ook in the pocket.

Je werkt drie dagen bij Alliander en de overige twee dagen ga je aan de slag met je opleiding. 



werkenbij.alliander.com/operational-netwerk-programma

Heb je vragen of wil je gewoon wat meer informatie?
Stuur een WhatsApp naar: 0625064646.
Of scan de QR-code:

Hey, ik ben Annalyn. Als je vragen hebt over 
het traject kun je mij gewoon een whatsapp
sturen!


