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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

OLDTIMERRESTAURATEUR - BASIS MECHANICA MOBILITEIT

€ 211,75 incl. BTW

EMOTIE EN VERBEELDING VERKOPEN

OMSCHRIJVING

Introductie
De oldtimer wint steeds meer aan populariteit en is voor velen meer dan enkel een vernu stukje techniek. Het is een passie, een roeping. Lang niet alle wagenbezitters
zijn echter in staat om zelf dergelijke auto's aan te kopen, op te knappen of tegen een realistische prijs te verkopen. Door de toenemende vraag naar de
beschikbaarheid, herstelling of verkoop is er een nieuwe markt ontstaan voor toekomstige oldtimerrestaurateurs. Kortom het beroep van oldtimerrestaurateur is er
een met toekomst.
In de opleiding oldtimerrestaurateur leer je alles van A tot Z om ook jouw oldtimer terug op punt te zetten en dit zowel mechanisch, elektrisch en op vlak van
carrosserie.

Omschrijving
Emotie en beleving verkopen
De autorestaurator vormt een spilfiguur binnen het aankoop-, restauratie- of verkoopproces van oude of klassieke wagens. Niet enkel technische kennis speelt een
cruciale rol in de uitvoering van de job of groei van de onderneming. Het product en de diensten die de autorestaurator verkoopt zijn veelal van emotionele waarde.
Hiertoe beschikt hij of zij over de benodigde sociale vaardigheden, relevant aan het beroep, om de klant een commerciële beleving te bieden. Niet enkel prijscorrect en
-bewust handelen maar adviserend verkopen en transparant communiceren doorheen het proces zijn een succesvoorwaarde.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Garagehouders
Carrosserietechnici
Starters
Oldtimerliefhebbers
Iedereen die zijn oldtimer zelf wenst op te knappen

Voorkennis
Voor deelname aan de opleiding is geen specifieke voorkennis vereist.
Personen met voorkennis kunnen deelnemen aan de vrijstellingsproef van de modules:
geschiedenis en keuring van oldtimers
inspectiepunten aankoop oldtimers
basis mechanica
basis elektriciteit
Gelieve een campusmedewerker te contacteren voor de praktische regeling van de vrijstellingsproeven.

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

PROGRAMMA
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MODULE Basis mechanica mobiliteit (68u - klassikaal te volgen)
Start op dinsdag 24/09 of woensdag 25/09
Technologie motoren
Koppeling en versnellingsbak
Aandrijving, ophanging en sturing
Remsysteem
Koeling en smering
Carrosserie
Administratieve voorbereidende taken

PRAKTISCH
17 sessie(s) vanaf woensdag 09/02/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 09/02/2022

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.
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