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#ELEKTRICITEIT EN AIRCO

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ELEKTRICIEN - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 998,25 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Ben jij een doener? Je wilt een vak leren? En je wilt dat op een praktijkgerichte manier doen?
Dan ben jij bij dit duaal ondernemerschapstraject 'Elektricien' aan het juiste adres.

Omschrijving
Een voltijds ondernemerschapstraject betekent dat je meer dan de hel van de totale opleidingstijd aan het leren bent bij een erkend leerbedrijf. Meer dan de hel
van alles wat je voor het gekozen beroep moet kennen en kunnen, ga je dus leren van een praktijkopleider in een bedrijf.
Natuurlijk word je intensief begeleid en dit al van bij de start. We bespreken met jou wat de bedoeling en wat de verwachtingen zijn. Daarna bekijken we samen welk
type bedrijf het beste bij jou past.
De overige opleidingstijd breng je door op de campus. Ervaren docenten geven je theorie- en praktijklessen. Die lessen vormen een aanvulling op of een ondersteuning
van wat je leert op de werkvloer.
In dit traject leer je de knepen van het vak. Op het einde van de rit mag je jezelf "elektricien"of "elektrotechnisch installateur" noemen.
Leer jij graag al doende? Dan is dit voor jou de ideale opleidingsvorm, met verschillende voordelen:
je doet al lerende een heleboel werkervaring op
je leert omgaan met collega's
je leert de sector waarin je aan het leren bent van binnenuit kennen

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Mensen die een vak willen leren, niet enkel op de campus maar vooral in een leerbedrijf.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 jaar in de loop van het cursusjaar.

Bijkomende info
Werkzekerheid:
De kans op tewerkstelling na een opleiding is veel groter als je al echte werkervaring hebt. Dat zeggen verschillende studies. En Syntra bewijst dit ook met haar ander
systeem van leren en werken: bijna 90% van deze jongeren hee na het afstuderen dadelijk een job. Nog eens 25% daarvan start binnen de vijf jaar een eigen
onderneming.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van de modules, werkplekleren en na het afleggen van de eindproef, kan je aan de slag als zelfstandig elektricien.

PROGRAMMA
Basis elektriciteit
Montage activiteiten
Schakelingen en installaties
Ontwerpen en toepassen elektrische schema's
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Elektrische comfortvoorzieningen
Praktische motorschakelingen
Project, dossier en organisatie van een bedrijf

ongeveer 60% van de opleidingstijd vindt plaats op het leerbedrijf, 40% op de campus.
Het eindwerk is een studie van de elektrische installatie voor een residentieel project.
Tijdens de cursus is er ruimte voorzien voor eindwerkbegele'iding, zodat je met de nodige voorbereiding dit project voor een examenjury kan verdedigen

PRAKTISCH

Begindatum
30/09/2019

Lesdata

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

F: 050/403061

8500 Kortrijk

info@syntrawest.be

Stageovereenkomst
Vanaf de 3e week ben je al één dag in de week op het leerbedrijf. Het is dus belangrijk dat je vanaf de inschrijving (of voordien) op zoek gaat naar een geschikt
leerbedrijf. Uiteraard word je hier wel in begeleid maar een bedrijf zoek je uiteindelijk zelf.
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