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#AUTO

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

ONDERHOUDSMECANICIEN PERSONENWAGENS EN LICHTE
BEDRIJFSVOERTUIGEN

€ 635,25 incl. BTW

ALLES OVER DE MECHANISCHE EN ELEKTRISCHE WERKING VAN AUTO'S

OMSCHRIJVING

Introductie
Je wilt als onderhoudsmecanicien aan de slag? Dan is deze praktijkgerichte opleiding echt iets voor jou!
In 2 jaar jaar tijd doorloop je het volledige traject. Hierin bieden we je een degelijk onderbouwde én praktijkgerichte voorbereiding. Deze opleiding is in de eerste plaats
bedoeld voor iedereen die in de garage aan de slag wil.
Na het succesvol beëindigen van het volledige traject behaal je het Educam certificaat Onderhoudsmecanicien.

Omschrijving
Dit traject is een must voor elkeen die zich in de automotive sector professioneel wil ontplooien. Na 2 jaar ben je in staat het beroep onderhoudsmecanicien voor
personen- en lichte bedrijfswagens uit te oefenen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze cursus is een professionele en praktijkgerichte opleiding voor personen vanaf 18 jaar die het beroep van onderhoudsmecanicien willen uitoefenen.

Voorkennis
Personen zonder voorkennis kunnen van start gaan in het eerste jaar.
Personen die voorkennis hebben kunnen eventueel direct starten in het tweede jaar. Ze dienen wel hun voorkennis te bewijzen door te slagen voor de vrijstellingsproef
'basis mechanica mobiliteit', 'basis elektriciteit mobiliteit' en 'basis onderhoudsmecanicien mobiliteit'.
Voor het afleggen van de vrijstellingsproeven kan u contact opnemen met campus Kortrijk, Aurélie Blieck - aurelie.blieck@syntrawest.be.

Methodologie
Virtual tour!
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.
Neem hier een kijkje in het leslokaal/atelier.

PROGRAMMA
Jaar 1
Basis mechanica mobiliteit (17 sessies)
In deze lessenreeks leer je op korte tijd de basis van de mechanica, eigen aan de mobiliteitssector. Je leert er over motoren, koppeling en
versnellingsbak, aandrijving en ophanging, koeling en smering.
Basis elektriciteit mobiliteit (15 sessies)
Basisbegrippen elektriciteit, basisbegrippen elektronica, elektrische schema's en storingzoeken en batterij start-, laad- en onstekingsstroomkring.
Basis onderhoudsmecanicien (10 sessies)
Onderhoud van een wagen, vering, demping, wielstanden, remblokken vervangen
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Jaar 2
Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (31 sessies)
Na het basisjaar ga je hier je kennis verruimen over pneumatica, injectoren, onderhoudswerkzaamheden, materialenkennis, banden, elektriciteit en
accessoires
Veiligheid en milieu (2 sessies)
In deze module leer je omgaan met de verscheidene vloeibare/vaste producten en leer je specifiek hoe je hiermee moet omgaan en deze
producten moet opslaan

Na het volgen van bovenstaande modules krijg je het EDUCAM attest van 'onderhoudsmecanicien personenwagens'.

PRAKTISCH
2 jaar vanaf donderdag 22/09/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 22/09/2022

Locatie

Contact

Datum

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Startuur

Einduur

8500 Kortrijk
Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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