Kom er voor uit! Laat je technische kant vrij!
Flyer voor kandidaten in Brainport

Stel jij de stap naar techniek al véél te lang uit? Óf is het gewoonweg tijd voor een nieuwe uitdaging?
Dan is het het project 'omscholingsaanpak Brainportregio' iets voor jou!

Hoe werkt het?
Met het omscholingsproject wil Brainport Development samen met het Leerwerkloket bijdragen aan het versnellen en
versterken van kansen binnen de techniek in de Brainportregio. Samen met partners, opleiders en bedrijven ondersteunen
we kandidaten via omscholing naar een baan in de techniek.

Hoe kan het omscholingstraject er voor jou uitzien?
Aanmelden

Wil jij graag de mogelijkheden binnen de techniek
verder onderzoeken en wil je hierover in gesprek?
Meld je dan aan op: www.jouwtechnischekant.nl

Selecterend gesprek

Samen met de werkgever kijk jij naar een passend
ontwikkeltraject op maat met bijbehorende
financiële mogelijkheden.

Verkenning

Verdiepende oriëntatie

Na aanmelding wordt je uitgenodigd voor een
informatie- en adviesgesprek bij het Leerwerkloket.

Binnen de oriëntatie ondersteunen we jou om inzicht
te krijgen in 'waar jij naar op zoek bent' en 'welke
techniekrichting bij jou past'.

Baan

Gefeliciteerd! Vanaf nu ben jij in dienst bij jouw
nieuwe werkgever en start jij met het
opleidingstraject naar de techniek. En indien nodig
ontvang je extra jobcoaching.

Wat kan je verwachten van het omscholingsproject?
Wij zorgen dat jij je goed kunt oriënteren in de techniek en we begeleiden je bij het vinden van een passend
omscholingstraject richting de techniek met baangarantie. De deelnemende werkgevers doen mee aan dit project en
hebben banen beschikbaar in combinatie met een eventuele omscholing in de richting van installatie- en elektrotechniek,
metaaltechniek, productietechniek en procestechniek. Deze werkgevers zijn: Thermo Fisher, Ebusco, Frencken Group,
Hoppenbrouwers, Philips, Huijbregts, Wilvo, Kuijpers, Heesmans en Kingspan Unidek.

Wanneer kun je deelnemen aan het omscholingsproject?
Achtergrond:

Skills voor het werken in de techniek:

Een affiniteit met techniek

Technisch inzicht

Leergierig

Op zoek naar een nieuwe uitdaging

Zelfstandig

Nauwkeurig

Communicatief

Gemotiveerd

Interesse? Meld je aan en ga vrijblijvend in gesprek!
Klik hier om aan te melden! Óf bezoek www.jouwtechnischekant.nl

