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Hebt u het moeilijk om voor bepaalde vacatures geschikt
personeel te vinden? Doe een beroep op de VDAB en
organiseer samen met ons een opleiding. VDAB wil extra
opleidingscapaciteit realiseren voor knelpuntberoepen en
beroepen van de toekomst. Wij zorgen voor gemotiveerde
cursisten die de basisvaardigheden onder de knie hebben
terwijl u hen de knepen van het vak leert. Een win-winsituatie.
Een overzicht van de opleidingen vindt u via http://vdab.
be/opleidingen/injebedrijf.shtml. We mikken vooral op
knelpuntberoepen of ‘groene’ beroepen, zoals koeltechnicus,
lasser, installateur zonnepanelen.
Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met de VDAB?
Neem contact op met één van onze accountmanagers via
http://vdab.be/hraanbod/regioaccountsadressen.shtml
of bel 0800 30 700.

▶ Bij de VDAB leert de cursist een machine ombouwen en
de juiste snelheid ervan instellen.
In uw bedrijf voorziet hij de machine van grondstoffen en
registreert hij de kwaliteitsgegevens.

▶ Verhuur uw werkplek
Kunt u een personeelslid vrijmaken als lesgever? Kunt u ruimte
en materiaal ter beschikking stellen om cursisten op te leiden?
Dit alles tegen een volledige vergoeding en met onze didactische ondersteuning. De VDAB-cursist kan zijn beroepskennis
uitdiepen en ervaring opdoen in uw bedrijf. Na deze opleiding
kunt u één of meerdere cursisten in dienst nemen, maar u bent
er niet toe verplicht.
Uw bedrijf:
• zorgt voor een lesgever die de cursisten op de werkvloer
het vak praktisch aanleert;
• stelt uw werkplaats ter beschikking en levert de grondstoffen;
• brengt de verzekeraar ervan op de hoogte dat er cursisten
op de werkvloer aanwezig zijn;
• registreert de aanwezigheid van de cursisten en communiceert
hierover maandelijks met de administratie van de VDAB.

De VDAB:
• zorgt voor gemotiveerde cursisten die al de basisvaardigheden voor een beroep onder de knie hebben;
• werkt het opleidingsprogramma uit;
• betaalt de arbeidsongevallenverzekering van de cursisten,
de verplaatsingskosten en de persoonlijke beschermingsmiddelen;
• vergoedt uw lesgever, de werkplaats en grondstoffen;
• ondersteunt uw lesgever met didactisch materieel, kennis en
expertise.
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Voordelen voor uw bedrijf

Voordelen voor de cursist

uw bedrijfsmiddelen optimaal benutten.

recente technologie leren kennen en gebruiken

de opleiding kiezen en de samenstelling van de cursus mee bepalen

opleiding krijgen van een gespecialiseerde werknemer, nauw
aansluitend bij de dagelijkse praktijk van het beroep

geschikt personeel opleiden voor moeilijk in te vullen vacatures

kunnen solliciteren bij een gekend bedrijf

eerste keuze hebben tussen de stagiairs

kans krijgen om zich te bewijzen bij de werkgever die hij al kent

uw werkgeversmerk promoten

de verworven competenties laten attesteren

▶ De opleiding is modulair
De opleiding gaat deels door bij VDAB, deels in uw bedrijf.
Doorgaans neemt VDAB het aanleren van de beroepsspecifieke
basisvaardigheden voor zijn rekening en het bedrijf zorgt dan
voor de verdere technische uitdieping gericht op hedendaagse
en nieuwe technieken.
Een voorbeeld:
tijdens de opleiding installateur sanitair leren de cursisten bij
VDAB allerlei buizen snijden, monteren, lijmen en buigen. Om
deze basisvaardigheden verder uit te diepen kan een opleiding op
uw werkvloer erin bestaan dat een werknemer van uw bedrijf deze
cursisten leert sanitaire toestellen te plaatsen en aan te sluiten.

▶ Bij de VDAB controleert de cursist de koelingscircuits.
In uw bedrijf vult hij het onderhoudsboekje correct aan.

De samenwerking tussen uw bedrijf en de VDAB wordt contractueel vastgelegd: de functieomschrijving, de opleidingsduur, het didactisch materieel, de veiligheidsvoorwaarden en
de vergoeding van de lesgever zijn erin opgenomen.
Ook de afspraken tussen uw bedrijf en de cursisten liggen
schriftelijk vast: opleidingsduur, uurregeling, verzekering, rechten en plichten en veiligheidsregeling.

De VDAB kan zijn opleidingscapaciteit uitbreiden en zijn
aanbod kwalitatief versterken dankzij uw ervaren en bedrijfsgerichte lesgevers.

▶ Win-winsituatie voor uw bedrijf en de VDAB

De VDAB kan ook projecten uitbesteden via een offerteaanvraag.

Uw bedrijf kan zijn beschikbare infrastructuur en personeel
optimaal benutten voor de opleiding van potentiële medewerkers. De arbeidssituatie is echt. U kunt praktische kennis
doorgeven en opnieuw laten renderen in uw bedrijf.
De VDAB kan zijn opleidingscapaciteit uitbreiden en zijn aanbod kwalitatief versterken dankzij uw ervaren bedrijfsgerichte
lesgevers.

Uw bedrijf kan samen met de VDAB een opleidingproject
opzetten binnen het Werkgelegenheids- en Investeringsplan
(WIP). Hebben meerdere bedrijven een gelijksoortige vraag,
dan kan de VDAB de opleidingsprojecten bundelen.

