#210089

#FIETSEN, BROMFIETSEN EN MOTO'S

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INLEEFNAMIDDAG - MOTOR-EN BROMFIETSTECHNICUS

GRATIS

KOM DE SFEER OPSNUIVEN VAN DE OPLEIDING MOTOR- EN BROMFIETSTECHNICUS

OMSCHRIJVING

Introductie
Wil je even kijken hoe het er aan toe gaat in de voltijdse dagopleiding motor- en bromfietstechnicus?
Schrijf je in voor één van onze inleefnamiddagen op de campus in Kortrijk en snuif de sfeer op van de lessen en kom meer te weten over wat Syntra West en ons
docententeam je kan bieden.

Omschrijving
Hoe gaat de inleefsessie in zijn werk?
We verwachten je op de campus in Kortrijk waar je de cursisten van huidig schooljaar aan het werk kunt zien. De docent staat klaar om al je vragen te beantwoorden.
Je kunt enkel langskomen mits vooraf in te schrijven.

Kun je er niet bijzijn?
Contacteer ons via de knop 'info aanvragen' hieronder. Wij beantwoorden jouw vraag zo snel mogelijk.
Of we kijken samen met je uit naar een ander infomoment of mogelijke afspraak ter plaatse op de campus.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Jongvolwassenen die op zoek zijn naar een praktijkgerichte voltijdse dagopleiding motor- en bromfietstechnicus.

Bijkomende info
Geïnteresseerd, maar een voltijdse dagopleiding is voor jou niet haalbaar? Je kunt deze opleiding ook volgen in avondformule. Wil je meer weten en hoe het er aan toe
gaat? Klik hier om je in te schrijven voor de inleefavond.

PROGRAMMA
Deze inleefnamiddag gaat door in de campus te Kortrijk. Het ideale moment om kennis te maken met de opleiding, de docent(en) en de campus!
Programma:
13:30 langskomen in de les van Bram Coussement
15:00 mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent en de opleidingsmanager
Heb je toch nog vragen of wil je een persoonlijk gesprek, dan kun je na de sessie ook nog terecht op de campus na afspraak met de opleidingsmanager of met de
docent.

PRAKTISCH
1 sessie(s) vanaf woensdag 26/05/2021 - Kortrijk

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 26/05/2021
Datum

WWW.SYNTRAWEST.BE

Startuur

Einduur

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be
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Datum

Startuur

Einduur

woensdag 26/05/2021

13:30

15:00

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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