Gratis MBO-opleiding

Studeren waar en wanneer het jou uitkomt!
Bij Baustoff + Metall vinden wij het belangrijk dat onze werknemers hun talenten kunnen ontwikkelen en
over de juiste kennis beschikken om de functie goed uit te kunnen voeren.
Daarom biedt Baustoff + Metall in samenwerking met Spring Instituut jou de mogelijkheid om een wettelijk
erkend MBO-diploma te behalen. Werken én leren, zonder dat je wekelijks naar school hoeft!

Welke begeleiding krijg je

In de online leeromgeving heeft iedereen die betrokken is bij
jouw opleiding inzicht in je studievoortgang. Zo sta je er niet
alleen voor! Tijdens de gehele opleiding krijg je begeleiding van:
• je praktijkopleider op de werkvloer;
• je studiecoach waar je wekelijks contact mee hebt;
• docenten die jou wekelijks 1,5 uur online lesgeven;
• een vakdocent die je 10 keer per jaar een halve dag les op jou
werk locatie geeft;
• de afdeling Student Support waar je op werkdagen terecht
kunt met al je vragen.

Online leeromgeving
Thuis online lessen volgen
Praktijkopdrachten
Deze voer je uit op de werkvloer, gewoon tijdens je dagelijkse
werkzaamheden.
Klassikaal
Gemiddeld eens per maand ga je een halve dag naar school en krijg je les
van een vakdocent op een van de volgende locaties: Breda - Schiedam Amstelveen - Ede - Doetinchem - Uden - Linne - Hoogeveen.
De online leeromgeving is 24/7 beschikbaar. Je kunt dus grotendeels, naast de
online lessen en studiedagen van docenten, studeren waar en wanneer het jou
uitkomt.

Gratis opleidingen
MBO-2 Logistiek Medewerker
(standaard opleidingsduur 1 jaar)
MBO-3 Logistiek Teamleider
(standaard opleidingsduur 1.5 jaar)
MBO-4 Supervisor Logistiek
(standaard opleidingsduur 2 jaar)
De exacte duur van de opleiding hangt af van je ervaring in
de logistiek en hoeveel tijd je per week wilt besteden aan je
opleiding.

Wat kost de opleiding?

Buiten de tijd en energie die je zelf in je studie
moet investeren, kost de opleiding jou verder
niets. Omdat Baustoff + Metall jouw opleiding
betaalt, verwachten wij wel van jou dat jij je
100% inzet om de opleiding succesvol af te
ronden. Je tekent een studieovereenkomst
waarin de voorwaarden staan beschreven.

Interesse?

Neem contact op met je leidinggevende voor
meer informatie. Op www.springinstituut.nl
vind je meer informatie over de inhoud van
de opleidingen en welke vooropleiding je
nodig hebt om een opleiding te gaan volgen.

