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#FIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTO'S

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

FIETSHERSTELLER-FIETSVAKHANDELAAR - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

€ 1294,70 incl. BTW

HIPPE TWEEWIELERS: BOOMING BUSINESS

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je kunt alle fietsen onderhouden, herstellen en verkopen met hun onderdelen en uitrusting. Je werkt volgens de veiligheidsvoorschriften en de regelgeving.
Je stroomt uit als ondernemende KMO-medewerker op het niveau van 'Technicus elektrische fiets'. Op de werkvloer word je meteen ingeschaald op dit niveau.
Als 'fietsvakhandelaar' krijg je alle competenties mee die nodig zijn om in een latere fase een zaak te starten, over te nemen of een afdeling ervan te leiden.

Introductie
Met kennis, vaardigheden en competenties aan de slag gaan als fietstechnicus leer je in deze éénjarige voltijdse dagopleiding. Elke week 4 dagen campusleren en 1 dag
op de stageplaats.
Campusleren op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
Stage op donderdag gedurende het ganse schooljaar
Praktijk, theorie en stage wisselen elkaar af gedurende het cursusjaar

Omschrijving
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.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Al wie professioneel aan de slag wil als fietshersteller of fietsvakhandelaar, als medewerker of in hoofd- of bijberoep!
Ben je werkzoekende en wil je ondertussen een opleiding volgen, dan kun je voor deze voltijdse dagopleiding ook inschrijven via VDAB.

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
Tijdens de praktijklessen draag je veiligheidsschoenen ter persoonlijke bescherming.
De opleiding gaat door in campus Roeselare.

PROGRAMMA
Basis fietstechniek 128u
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Inleiding tot de fiets, materialenkennis, gereedschappen, smeer-en reinigingsmiddelen, frame-zadel-stuur, besturing, wielen, banden, aandrijving, remmen en
toebehoren
Fietshersteller 105u
Frame, besturing en vering, wielen, aandrijving, remmen en verlichting.
Basis elektriciteit voor de fietstechnicus 20u
Technicus elektrische fiets 60u
E-bike en onderdelen, elektro voor E-bike, elektrische motoren, wielen, batterij, onderdelen en componenten
Bedrijfsorganisatie voor de fietsvakhandel 40u
Positionering van het bedrijf, infrastructuur, , comercieel beleid, toegepast financieel beheer en administratief beheer

Werkplekleren in stagebedrijf 420u
Scherp je ondernemersskills aan en sla je vleugels uit. We dompelen je onder in verschillende aspecten van het ondernemen.
Basis financiën 32u
Basis markteting 24u
Pitchen 8u
Eindproef
Mondelinge verdediging schriftelijke werkopdracht

PRAKTISCH
1 jaar vanaf woensdag 05/10/2022 - Roeselare

Lesdata voor Roeselare vanaf woensdag 05/10/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Roeselare

T: 078/353 653

Oostnieuwkerksesteenweg 111

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8800 Roeselare
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

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
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nippelsleutel
Indien je nog geen materieel bezit, koop je dit best pas aan wanneer de lesgever advies heeft gegeven tijdens de eerste lessen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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