MENUKAART
VOORGERECHTEN VOOR BEDRIJVEN DIE WILLEN VERKENNEN
Webinar oZone – 1 uur
Inspirend en introducerend webinar om concreet aan de slag te gaan
met informeel leren en systematisch leercultuur in gang zetten.

MBO & HBO modules voor werkende vakmensen
Ontwikkeling op verschillende praktische onderwerpen. Medewerkers
kunnen kosteloos, op eigen tempo online opleidingsmodules doorlopen.

HOOFDGERECHTEN VOOR BEDRIJVEN DIE WILLEN AANPAKKEN
Adviestraject 40 uur – 90 bedrijven kunnen meedoen
Hulp om jouw bedrijf klaar te maken voor de toekomst. Krijg met een frisse
blik van buiten hulp met een praktisch plan en de uitvoering hiervan.

oZone in 4 stappen
Voor bedrijven die een eigen intern leerplan willen maken. Je krijgt
een training over het inzetten van oZone en tips over werkplekleren.

Aan de slag met zij-instroom of doorstroom
Hulp van een arbeidsmarktcoach in het zoeken naar de juiste kandidaat,
plaats & zoek vacatures en help deze invullen door de regionale kracht
te benutten.

Bijscholen van medewerkers
Maak gebruik van scholingsmogelijkheden voor je medewerkers.
Zo zorg je dat jullie samen klaar zijn voor de toekomst.

Opleiding hybride techniekopleider
Jouw medewerker kan zich verder ontwikkelen als docent & vakman
en helpen met educatieve zaken binnen het bedrijf. Helpt daarnaast
om de nieuwe generatie technici klaar te stomen binnen de sector.

Training praktijkopleiders
Praktische training en ervaringsuitwisseling over het opleiden
van BBL leerlingen: hoe haal je het beste uit leerlingen die
4 dagen praktijk en 1 dag per week theorie volgen?

NAGERECHTEN VOOR BEDRIJVEN DIE OOK DE SECTOR WILLEN HELPEN
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