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#FIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTO'S

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FIETSHERSTELLER-FIETSVAKHANDELAAR - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 998,25 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
De fietstechniek ontwikkelt ontzettend snel met bijvoorbeeld nieuwe veersystemen, elektromotoren en elektronische trapondersteuning. Ook het aanbod groeit.
Naast de 'gewone' fiets heb je racefietsen, hybridefietsen, city- en mountainbikes, ligfietsen, vouwfietsen en ga zo maar door. Een fietstechnicus is in staat om een
fiets samen te stellen op vraag van de klant. Hij kan alle complexe fietssystemen onderhouden en herstellen en slaagt er moeiteloos in om een diagnose te stellen in
geval van klachten aan de fiets. Bovendien is hij handig genoeg om allerlei complexe problemen aan de aandrijving, banden, ketting of remmen te verhelpen. Ook
moeilijke aanpassingen aan de fiets schrikken deze professional niet af.
De kennis, vaardigheden en competenties om aan de slag te gaan als fietstechnicus leer je in deze éénjarige voltijdse dagopleiding. Elke week heb je ongeveer 3
dagen les.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Al wie professioneel aan de slag wil als fietshersteller of fietsvakhandelaar.

Voorkennis
Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of wordt 18 in het jaar dat de cursus van start gaat.

Bijkomende info
Deze opleiding wordt gegeven in camps Veurne, Onze campus is gelegen kortbij de afrit en station Koksijde.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Met het getuigschrift van KMO-medewerker Fietshersteller op zak word je meteen op de werkvloer ingeschaald op dit niveau.

PROGRAMMA
FIETSHERSTELLER
Basis fietstechniek
Fietshersteller
FIETSVAKHANDELAAR
Basis elektriciteit voor de fietstechnicus
Technicus elektrische fiets
Eindproef fietsvakhandelaar
Aanvullende praktijkopleiding
Werkplekleren in een stagebedrij
ONDERNEMEN
Scherp je ondernemersskills aan en sla je vleugels uit. We dompelen je onder in verschillende aspecten van het ondernemen.
3 dagen les in de campus - 2 dagen stage verwerkt in het lesrooster.
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Praktijk, theorie en stage wisselen elkaar af gedurende het cursusjaar!
Mondelinge verdediging schriftelijke werkopdracht

PRAKTISCH

Begindatum

Lesdata

07/10/2019

Locatie

Contact

Syntra West Veurne

T: 078/353 653

Sint-Idesbaldusstraat 2

F: 050/403061

8630 Veurne

info@syntrawest.be

Getuigschrift
Wie slaagt voor alle modules en de eindproef behaalt het 'Getuigschrift Fietsvakhandelaar".

Cursusmateriaal
De cursist brengt volgende basisgereedschappen mee naar de lessen:
steeksleutels 6-19 mm
ringsleutels 6-19 mm
set schroevendraaiers
universele tang
kniptang
waterpomptang
griptang
inbussleutel
nippelsleutel
Indien je nog geen materieel bezit, koop je dit best pas aan wanneer de lesgever advies heeft gegeven tijdens de eerste lessen.
Een bavetschort, is een persoonlijk beschermingsmiddel dat verplicht te dragen is tijdens de praktijklessen.
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