#180183

#FIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTO'S

FIETSVAKHANDELAAR

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 453,75 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Introductie
Deze opleiding gaat door in campus Veurne. Onze campus is gelegen kortbij afrit en station Koksijde.

Omschrijving
E e n fietsvakhandelaar moet alle nieuwe technische snufjes door en door kennen. Zijn/haar taak bestaat niet alleen uit het onderhouden, herstellen en
afleveringsklaar maken van de tweewielers in de werkplaats, maar ook uit het klantenadvies en verkoop van fietsen en accessoires. Daarnaast moet je ook een klare
kijk hebben op de bedrijfsorganisatorische aanpak. Een goeie fietsvakhandelaar moet naast technische veelzijdigheid ook commercieel en dienstverlenend ingesteld
zijn. Het zijn immers je klanten die je zaak maken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Voor al wie professioneel aan de slag wil als fietshersteller
Voor medewerkers die doorgroeien naar een leidinggevende functie in een fietsenzaak
Voor kandidaat starters of kandidaat-overnemers

Toelatingsvoorwaarden
Er is geen voorkennis vereist
Je bent minimaal 18 jaar

Bijkomende info
Let op: via deze pagina kan je enkel inschrijven voor het eerste opleidingsjaar. Wens je voor het tweede opleidingsjaar in te schrijven, neem dan contact opmet onze
medewerkers in campus Veurne.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?
Je kan tussentijds uitstromen als ondernemende KMO-medewerker op het niveau van 'Fietshersteller'.
Als fietsvakhandelaar krijg je alle competenties mee die nodig zijn om een fietsenzaak op te starten, over te nemen of een afdeling ervan te leiden.

PROGRAMMA
EERSTE OPLEIDINGSJAAR
Basis fietstechniek
TWEEDE OPLEIDINGSJAAR
Fietshersteller
Basis elektriciteit voor de fietstechnicus
DERDE OPLEIDINGSJAAR
Technicus elektrische fiets
Bedrijfsvoering voor de fietsvakhandel
Eindproef
Let op: via deze pagina kan je enkel inschrijven voor het eerste opleidingsjaar. Wens je voor het tweede opleidingsjaar in te schrijven, neem dan contact op met onze
medewerkers in campus Veurne.
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PRAKTISCH

Lesdata
Datum

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Veurne

T: 078/353 653

Sint-Idesbaldusstraat 2

F: 050/403061

8630 Veurne

info@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Getuigschrift
Wie alle modules met succes doorloopt en bovendien slaagt voor de afsluitende eindproef, ontvangt het getuigschri

voor het beroep en de praktijk van

'Fietsvakhandelaar'.

Cursusmateriaal
De cursist brengt volgende basisgereedschappen mee naar de lessen:
steeksleutels 6-19 mm
ringsleutels 6-19 mm
set schroevendraaiers (plat, kruis, torx)
universele tang
kabelkniptang
waterpomptang
set inbussleutels
nippelsleutel
rubber hamer
set balhoofdsleutels
momentsleutel 1-15 Nm
set bandenlichters
schuifmaat
momentsleutel
Indien je nog geen materieel bezit, koop je dit best pas aan wanneer de lesgever advies heeft gegeven tijdens de eerste lessen.
Tijdens de praktijklessen draag je volgende persoonlijke beschermingsmiddelen: een voorbindschort en lage veiligheidsschoenen.

Prijsinfo
Alle prijzen inclusief BTW
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