Technisch
beroep?
Oké, maar

Vooropleiding
lassen

Info
lassen

Welke job past bij mij?
Æ Welke opleiding kan ik volgen?
Æ

Info over de opleiding
Æ Test wiskunde en technisch inzicht
Æ Motivatiegesprek

Opleiding
lassen

Æ

4 maanden

Je leert verschillende
lasmethodes en -technieken. Je kan
lascertificaten behalen.

Æ

Lasser

Bezoek:
talentenfabriek.be
en
vdab.be/industrie

Procesoperator
Æ
Æ

Getuigenissen uit het werkveld
Meer info over verschillende
opleidingen binnen industrie

Rekenen
Æ Planlezen
Æ Basistechnieken metaalbewerking
Æ Initiatie lassen
Æ

Info
chemiebad

Opleiding
procesoperator

Chemiebad
2 weken
Æ 4x per jaar
Æ

Info over de opleiding
Test chemie, fysica en wiskunde
Æ Motivatiegesprek
Æ www.talentenfabriek.be/event/
19276-interesse-in-een-job-als-procesoperator
Æ
Æ

3 tot 6 maanden per module
24 lesuren
Æ Opleiding op maat
Æ Individuele instapmomenten
Æ

6 maanden
Vaste startmomenten in groep
Æ 2 à 3 x per jaar
Æ
Æ

Basisbegrippen fysica en chemie
VCA (veiligheid)
Æ Bedrijfsbezoek

Je leert een industrieel/chemisch
productieproces beheren.

Æ
Æ

Max 5 maanden
Permanente instroom
Æ Mogelijkheid tot stage
Æ
Æ

Productie
operator

Ik schrijf me
in voor een
opleiding

Info
productie
operator

Info over de opleiding
Test wiskunde en technisch inzicht
Æ Motivatiegesprek
Æ

Inschrijven voor alle
opleidingen kan online!
Æ Ik zal na mijn inschrijving een
e-mail ontvangen met verdere
instructies en informatie
Æ

Æ

Opleiding
productie
operator
Je leert industriële
machines en installaties
bedienen en onderhouden.
Æ HCCP
Æ Bedrijfsbezoek
Æ

Andere
technische
opleidingsvraag

VDAB voorziet een online tool
om te kijken welke jobs bij jou
en je talenten passen.
Æ Surf naar vdab.be/welke-jobpast-bij-mij, bespreek dit met
je bemiddelaar of bel naar de
servicelijn op 0800 30 700
Æ

± 2 maanden
Mogelijkheid tot
1 maand stage
Æ 4 x per jaar
Æ
Æ

5 maanden
Permanente instroom
Æ Mogelijkheid tot stage
Æ
Æ

Onderhoudstechnicus
Info
onderhoud

Liever iets
anders

Je leert industriële machines draaiende te houden.

Techniekbad
Æ

Info over opleidingen
Æ Test wiskunde en technisch inzicht
Æ Motivatiegesprek
Æ

Ik krijg informatie over
een gepaste technische
opleiding op een andere
locatie.
Æ Ook deze opleidingen vind ik
op www.vdab.be/industrie

Kennismaking
elektriciteit,
mechanica
Æ Vaardigheidstest
Æ

Æ

5 dagen
8 x per jaar

Æ

CNC
Æ Automechanica
Æ Carrosserie
Æ Pijpfitten
Æ ...
Æ

Info
opleidingsprojecten
ism
bedrijven

Info en inschrijven:
www.talentenfabriek.be/
event
Æ Steeds in samenwerking met
bedrijven of partners.
Æ Voor verschillende doelgroepen en beroepen
bv. onderhoudstechnieker, farmabad, rigger,
tekenaar
Æ

Modules die gegeven worden zijn o.a. pompen,
Opleiding
onderhouds- hydraulica, aandrijfsystemen, pneumatica, ... .
mechanica

Screening

Je leert onderhoudstechnieken, het
Opleiding
onderhouds- afregelen en in gebruik nemen van allerlei
elektriciteit machines en industriële installaties.

Basisopleiding
elektromechanisch
monteur

Basis
elektriciteit,
montage,
mechanica, ...

Modules die gegeven worden zijn o.a.
schakeltechnieken, frequentieregelaars,
elektropneumatica, PLC, ...

6x per jaar
12 weken (6 weken
elektriciteit, 6
weken mechanica)
Æ Vaste startmomenten in groep
Æ
Æ

Opleiding
in een
project

Kennismaking
met bedrijven en het beroep
Æ Vaardigheidstest
Æ Motivatiegesprek

1 week
Voor een specifiek
knelpuntberoep. Kan in
samenwerking met een
aantal bedrijven.

Æ
Æ

5 maanden + verplichte stage
Permanente instroom

Je leert koel- en klimatiserings-installaties
installeren, afstellen en repareren. Je kan het
certificaat koeltechnicus behalen.

Æ
Æ

Æ

Opleiding
koeltechnieken

Van een week tot enkele maanden.
Meestal in groep met vast
startmoment.

