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#CV, SANITAIR EN ENERGIE

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

MONTEUR CENTRALE VERWARMING EN SANITAIR
DEELTIJDSE DAGOPLEIDING DIE JE DE KENNIS BIJBRENGT OM BIJ EEN INSTALLATEUR AAN DE SLAG TE GAAN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Deze opleiding is opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Monteur centrale verwarming
Monteur sanitair

Introductie
Je wil op een praktische manier leren om een sanitaire en cv-installatie te monteren en plaatsen? Dan is deze opleiding echt iets voor jou!
Je komt één dag naar de Syntra West Campus in Oostende (maandag) waar we jou opleiden tot monteur cv en sanitair. Ondertussen ga je werken bij een installateur,
waardoor je nog meer praktijkervaring opdoet.
In een half jaar bekom je een getuigschrift 'Monteur centrale verwarming en sanitair' én heb je grote kans op een vaste job!

Omschrijving
Spreekt het werken in de bouwsector je aan en ben je op zoek naar een opleiding waarbij het verwerven van zowel kennis als praktijkervaring centraal staat? Dan
ben je met deze deeltijdse dagopleiding "Monteur centrale verwarming en sanitair" aan het juiste adres.
Gedurende een half jaar (januari-juni), verwerf je de nodige kennis en vaardigheden die een monteur centrale verwarming en sanitair dient te bezitten.
Je volgt les op maandag, de andere dagen werk je. De aangeleerde theorie en praktijk kan je meteen toepassen op je werk. Reken dus op een uitermate boeiende
ervaring! Wanneer de opleiding afgerond is, kan je aan de slag als monteur centrale verwarming en sanitair. Zie je dit (nog) niet meteen zitten, dan staan je een pak
opportuniteiten op de arbeidsmarkt te wachten: we spreken hier over een knelpuntberoep. Vele installateursbedrijven zijn dan ook op zoek naar jouw profiel om
hun openstaande vacature in te vullen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Je wilt als monteur cv en sanitair aan de slag.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.
Even binnenkijken in het praktijkatelier in Campus Oostende:

PROGRAMMA
Aanpak
In deze opleiding leer je eerst en vooral de basisknepen, zowel theorie als praktijk. Handen uit de mouwen dus ...
Naast de praktische kant van de opleiding besteedt Syntra West natuurlijk ook voldoende aandacht aan de theorie. Beiden zijn onafscheidelijk met elkaar
verbonden. Het éne kan niet zonder het andere.
We streven naar een mix waardoor de opleiding voor iedereen een haalbare kaart moet zijn. Persoonlijke begeleiding en coaching zijn nooit veraf.
Eenvoudige verbindingstechnieken
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Inleiding, veiligheid en welzijn
Eenvoudige verbindingstechnieken: theorie en praktijk gecombineerd
Vakkennis en montage van ventilatie, sanitaire- en verwarmingsinstallaties
Vakkennis van ventilatie, sanitaire en verwarmingsinstallaties
Werkvoorbereiding en uitvoering praktijkopdrachten:
sanitaire, ventilatie- en verwarmingsbuizen verbinden en aansluiten volgens de regels van de kunst
ophang- en bevestigingssytemen
sanitaire en verwarmingstoestellen plaatsen en aansluiten
leidingen isoleren
Asbest eenvoudige handelingen
Personen die tijdens hun werkzaamheden blootgesteld kunnen worden aan asbest, zullen tijdens deze module geïnformeerd worden welke veiligheidsmaatregelen
er getroffen dienen te worden.
Werken op hoogte, gebruik van steigers

DOCENT
Jurgen Taillieu, zelfstandig installateur
Gregory Naessens, zelfstandig installateur
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