#200055

#BEWAKING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VDO BEWAKINGSAGENT NIEUW

€ 1421,75 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na het volgen van de verschillende onderdelen van deze opleiding en indien men slaagt voor de verschillende examens, kan je tewerkgesteld worden als
bewakingsagent. Ook het psychotechnis onderzoek is nodig vooraleer tewerkstelling. Syntra West kan hiervoor tevens de inschrijving verzorgen. Dit kan voor, tijdens of
na de basisopleiding.

Introductie
Binnen de bewakingssector gelden strenge normen op de toegang tot en de uitvoering van het beroep. Een belangrijk onderdeel hiervan is het volgen van opleiding
om de nodige attestering te bekomen om in het beroep te stappen of in regel te blijven.

Omschrijving
De opleiding is gericht op het verstrekken van de vereiste kennis, wettelijk vastgelegd, om het attest van Algemeen bekwaamheidsattest Bewakingsagent te kunnen
behalen. Sowieso dien je ook te slagen voor het psychotechnisch onderzoek alvorens je kan tewerkgesteld worden in de bewakingssector.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding richt zich tot iedereen die snel in de bewakingssector aan de slag wil en hiervoor zijn of haar basisattest wil behalen.

Toelatingsvoorwaarden
Syntra West behoudt steeds het recht personen de toegang tot de opleiding te weigeren indien geen kopie van de identiteitskaart in combinatie met een attest blanco
strafregister kan worden afgeleverd door de cursist. Deelnemers moeten EU-onderdaan zijn.

Bijkomende info
Les op dinsdag (hele dag), woensdagvoormiddag en donderdag (hele dag)

PROGRAMMA
Organisatie van de bewakingssector
Studie van de regelgeving
Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen
Communicatievaardigheden
Conflicthantering
Maatschappelijke en culturele vorming
Observatie, risico-inschatting en rapportering
Ontwijkingstechnieken
Gepast reageren bij crisissituaties
Bedrijfseerstehulpverlener
Brand, preventie en elementaire brandbestrijding
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten
Praktijk van de bewakingsmethodes en -technieken
Examens
Examen extern SELOR

PRAKTISCH
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46 sessie(s) vanaf dinsdag 22/09/2020 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf dinsdag 22/09/2020

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.

Prijsinfo
Pijs inclusief syllabi en deelname examen SELOR. Deelname aan het psychotechnisch onderzoek is niet inbegrepen.
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