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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

INLEEFAVOND - VASTGOEDMAKELAAR
KOM ONLINE DE SFEER OPSNUIVEN VAN DE AVONDOPLEIDING VASTGOEDMAKELAAR

OMSCHRIJVING

Introductie
Wil je even kijken hoe het er aan toe gaat in de avondopleiding tot 'vastgoedmakelaar'?
Log in op onze inleefavond 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?
De infosessies gaan online door via Zoom.
STAPPENPLAN
Je schrijft je in via deze website
Je ontvangt – nadat je inschrijving verwerkt werd - een mail met daarin jouw Zoom-weblink
5 minuten voor aanvang van het startuur van de webinar meld je je aan via de ontvangen Zoom-weblink
Daarna krijg je toegang tot de online inleefsessie

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?
Voor wie op zoek is naar een praktijkgerichte avondopleiding binnen het vakdomein vastgoed.

Bijkomende info
Geïnteresseerd, maar dan niet in avondformule? Je kunt deze opleiding ook volgen in voltijdse dagformule. Wil je meer weten en hoe het er aan toe gaat? Klik hier
om je in te schrijven voor de inleefnamiddag.

PROGRAMMA
Gratis infosessies over de opleiding Vastgoedmakelaar op maandag 26 april, dinsdag 27 april en woensdag 28 april. Het ideale moment om kennis te maken met de
opleiding en onze docent(en)!
Programma:
18:30 bijwonen van de lessen van docenten:
Matthias Castelein - Ruimtelijke ordening, mileurecht en stedenbouw (maandag 26 april op de campus in Oostende)
Hilde Vandenbussche - Fiscale wetgeving (dinsdag 27 april op de campus te Kortrijk)
Curd Vanacker - Contracten, opdrachten en mandaten (woensdag 28 april op de campus te Kortrijk)
20:00 mogelijkheid tot vraagstelling aan de docent
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