#190300

#ELEKTRICITEIT EN AIRCO

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

REFURBISHING VAN ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN NIEUW

€ 163,35 incl. BTW

DEFECTE HUISHOUDAPPARATEN OPNIEUW MARKTKLAAR MAKEN

OMSCHRIJVING

Omschrijving
Binnen de circulaire economie staat hergebruik van consumer electronics op de eerste plaats. Als we apparaten langer kunnen gebruiken, worden er minder nieuwe
toestellen geproduceerd en sparen we materialen uit. Ook via recyclage worden kostbare grondstoﬀen behouden. Defect-detectie, reparaties en opnieuw marktklaar
maken (refurbishing) van deze toestellen zijn dus een volgende stap zijn.
Tijdens deze opleiding worden huishoudtoestellen - zoals kooktoestellen, vaatwasmachines, wasmachine en droogkast - gecontroleerd en getest (failure, werking).
Naast (de)montage worden defecte of minder performante onderdelen hersteld of vervangen. Nadien wordt nagekeken of alle problemen verholpen zijn en alles naar
behoren werkt (hercontrole & opnieuw programmeren). Van zodra het toestel technisch in orde is, wordt het professioneel gereinigd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor:
herstellers & verkopers van multimediabedrijven
residentieel elektriciens die zich willen toeleggen op refurbishingmogelijk van elektrische huishoudapparaten
herstellers bij kringloopwinkels
personen die in deze sector actief willen worden

Toelatingsvoorwaarden
Om toegelaten te worden tot de opleiding dien je aan minstens één van volgende voorwaarden te voldoen:
Personen die één of meerdere verplichte modules van onderstaande opleidingen bij Syntra volgen of gevolgd hebben:
Module basis elektriciteit
Elektrotechnisch monteur
Elektrotechnisch installateur - elektrotechnicus
Personen die werkzaam zijn in de elektrotechnische sector als werknemer of als zelfstandige.
Vrijstelling voor de module 'basis elektriciteit' op basis van een kwalificatiebewijs, goedgekeurd door Syntra Vlaanderen of door te slagen voor de
vrijstellingsproef.
Contacteer een campusmedewerker voor de praktische regeling van de vrijstellingsproef.

PROGRAMMA
Refurbishing van elektrische huishoudapparaten [7 SESSIES]
Functionaliteit van de huishoudtoestellen:
Droogkast
Kooktoestel
Vaatwasmachine
Wasmachine
Huishoudtoestellen controleren en testen
(De)montage van de huishoudtoestellen:
Herstellen van defecte onderdelen
Niet te herstellen onderdelen vervangen
Upgrade van een onderdeel, indien nodig
Huishoudtoestellen instellen en programmeren
Huishoudtoestellen reinigen
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PRAKTISCH
7 sessie(s) vanaf woensdag 16/09/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 16/09/2020

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.

Getuigschrift
Wie deze module met succes beëindigt, ontvangt voor dit gevolgde onderdeel een 'deelcertificaat', erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Goesting om je verder te verdiepen in deze materie?
Surf dan naar de opleiding Smart repair: elektrische huishoudapparaten
of contacteer een campusmedewerker voor bijkomende informatie.

DOCENT
De docent, met een ruime expertise uit het werkveld, zal je de nodige tips & tricks meegeven. Hij zal je dus helpen in het bijspijkeren van je vakkennis.
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