#200622

#MECHANICA EN LASSEN

ONDERHOUDSMONTEUR - VOLTIJDSE DAGOPLEIDING

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 919,60 incl. BTW

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Na de opleiding kan je:
een preventief onderhoud voorbereiden en uitvoeren
de werking van het materiaal controleren
de instrumentengegevens (druk, debiet, temperatuur, …) controleren
de kritieke slijtagepunten, smeringspunten controleren
de mechanische onderdelen vervangen en afstellen
de opvolgdocumenten invullen

Omschrijving
Als onderhoudsmonteur voer je preventieve onderhoudsacties uit teneinde de functionaliteit (prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, veiligheid, …) van
industriële machines en installaties te behouden en de verwachte levensduur ervan te verzekeren.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding is bestemd voor personen die het beroep van onderhoudsmonteur willen uitoefenen.
Of personen die willen doorgroeien tot technicus elektromechanica of windmolentechnicus.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden
Je bent minimum 18 jaar of je wordt 18 in de loop van het cursusjaar waarin de opleiding van start gaat.

Bijkomende info
Deze opleiding is de ideale opstap naar de opleiding elektromecanicien of windmolentechnicus.
De jongeren die een voltijdse dagopleiding volgen, kunnen ten laste van de ouders blijven. De dagopleidingen van Syntra West voldoen aan de voorwaarden voor het
behoud van het groeipakket (vroegere kinderbijslag).

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

PROGRAMMA
Basis elektriciteit - 80 uur
Positionering van het beroep en de opleiding
Veiligheidsaspecten
Machines en gereedschappen: gepaste machines en gereedschappen gebruiken
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Schakelingen
Kabels
Verlichtingsinstallaties
Verlichtingsinstallaties op zeer lage spanning
Aarding
Verdeelborden
Examen
Basis motoren en sensoren - 52 uur
Motoren:
Preventieve onderhoudsactiviteiten
Montage-activiteiten
Opvolgdocumenten invullen
Sensoren:
Preventieve onderhoudsactiviteiten
Montage-activiteiten
Opvolgdocumenten invullen
Basis onderhoudsmechanica - 64 uur
Verbindingstechnieken
Lagers – Kettingen - Riemen
Reductiekasten
Koppelingen
Basis pneumatica en hydraulica - 68 uur
Preventief onderhoud:
Voorbereiding
Schema's en werkfiches lezen
Slijtage en andere afwijkingen herkennen
Onderhoudsacties uitvoeren
Montageactiviteiten:
Voorbereiding
Pneumatische montage
Hydraulische montage
Opvolgdocumenten invullen

PRAKTISCH
0.5 jaar vanaf maandag 19/09/2022 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf maandag 19/09/2022

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.

Getuigschrift
Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt het getuigschrift van 'Onderhoudsmonteur'. Dit getuigschrift is erkend door de Vlaamse Gemeenschap.
Zin om het traject verder te zetten? Surf dan naar de opleiding 'Elektromecanicien' of 'Windmolentechnicus'.
Of contacteer een campusmedewerker voor bijkomende informatie.
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ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:
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