Nieuwsbrief mei 2019

Nieuw!! Pakket code-95 Mesttransport
Begin mei hebben wij onze eerste succesvol cursus Mesttransport gegeven,
bij een grote mesttransporteur. De reacties na afloop waren zeer positief.
In samenspraak met dit bedrijf hebben wij een speciale chauffeursdag
ontwikkeld met daarin diverse onderwerpen speciaal voor deze chauffeurs
o.a. Mesttransport en Digitale Tachograaf. Deze dag was zeer gericht op
de chauffeurs binnen dit bedrijf, echt maatwerk waardoor het een zeer
zinvolle dag was voor zowel chauffeur als werkgever!
Heeft u een mesttransportbedrijf? Wilt u uw chauffeurs een waardevolle
cursus aanbieden toegespitst op uw eigen bedrijf met code 95? Neem dan
contact op met ons!
Deze dag vult daadwerkelijk de kennis van uw chauffeurs aan, en
daarnaast is de herkenning van de sector belangrijk. Onze speciaal voor dit
doel ingezette trainers spreken de taal van de mesttransporteurs.
Mestbonnen, bemonsteringen, dagstaten, procedures, wegingen, NVWAcontrole? => wat te doen etc. U bepaalt wat aan bod dient te komen op
deze dag.
Daadwerkelijke toegevoegde
waarde. Niet alleen weer 7 punten
erbij maar ook daadwerkelijk zinvol
geleerd hebben aan het einde van
de dag. Daar worden chauffeurs en
bedrijven beter van!
Informeer naar de mogelijkheden.
06-14545055
Om onze klanten beter te kunnen bedienen,
geven wij ook deze zomer weer
avondcursussen voor de Code 95.
Eerste avond is 4-7-2019 te Oss van 18:45
tot 22:00 samen met 4 uur E-Learning
vooraf, toch weer mooi 7 uren =7 punten
code95 in ‘the pocket’!
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Een kleine greep uit onze
cursussen:
Chauffeur Pluimveetransport (U12-1) en
Chauffeur Veetransport (U23-1)
. -za 08-06-2019 te Surhuisterveen
Chauffeur Pluimveetransport (U12-1) en
Chauffeur Veetransport (U23-1)
- za 15-06-2019 te Oss
VCA (U05-2)
- za 15-06-2019 te Oss
Heftruck (U16)
- di 18-06-2019 te Oss
Fysieke belasting (U20-1))
- za 22-06-2019 te Oss
Heftruck (U16)
- do 27-06-2019 te Oss

Kijk op www.vcfopleidingen.nl
voor meer data

Weetjes over VCF Opleidingen
✓VCF
WijOpleidingen
zijn OOM erkend opleider

Wij hebben weer dubbele (code95) punten
dagen!
•

Zaterdag 8-6-2019 te Surhuisterveen (van 7:45 -tot 15:00 uur)
Met 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis
maken. (incl. Lunch, koffie, koeken en frisdrank).

•

Zaterdag 15-6-2019 te Oss (7:45 -15.00)
Met 2x 4uur E-Learning 10 dagen vooraf cursus thuis
maken. (incl. Lunch, koffie, koeken en frisdrank).

•
•
•

Idem op woensdag 26-6-2019 in Oss (8:45-15:45),
donderdag 27-06-2019 in Oss (8:45-15:45)en
zaterdag 17-08-2019 in Dalmsholte (7:45-15:00).

Voor meer informatie bel; Cristian van Dinther 06-14545055

Palestrinastraat 1a
✓5344
WijnAA
zijn OSS
SOOB erkend voor
de085-2731885
volgende opleidingen:
tel.:
fax: 085-2731881
➢ Praktijk
€ 100,E-mail: info@vcfopleidingen.nl
www.vcfopleidingen.nl
➢ Chauffeur
Veetransport
€ 75,KvK. nr.: 51693860
➢ Pluimveetransport
€ 75,➢ VCA
➢ Heftruck
➢ Fysieke belasting

€ 100,€150,€100,-

Neem een code 95 pakket af bij ons
voor 35 uur nascholing, alles
geregeld en met SOOB subsidie
heel voordelig!
Heeft u nog vragen hierover laat het
ons weten!
Bel Cristian tel.: 06-14545055 of
mail: cristian@vcfopleidingen.nl

Opleiding Ondernemer
Goederenvervoer
(NIWO)
De opbouw van de
opleiding:
De opleiding bestaat
uit vijf modules die
allen worden
afgesloten met een
examen. Deze
modules zijn:
➢ Bedrijfsmanagement
➢ Personeelsmanage
ment
➢ Financieel
management
➢ Calculatie
➢ Wegvervoer
goederen (incl.
Internationaal
goederenvervoer)
Kijk op
www.vcfopleidingen.nl of
bel Cristian van Dinther: 0614545055
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