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‘Waar ligt jouw ambitie?’

Monteur Mobiele Werktuigen
(BBL niveau 3 & 4)

Laat je uitdagen. Techniek is niet alleen prachtig, maar ook essentieel om onze economie
draaiende te houden. Hoe zorgen wij als mechanisatiesector dat we onze klanten kunnen blijven
servicen, zodat zij hun werk goed kunnen doen? Daartoe bieden onze BBL opleidingen de sleutel.

Ben jij praktisch en sturend?
Heb jij de ambitie om je te ontwikkelen tot een monteur die
net wat verder kijkt? Die zowel op de werkvloer op een praktische manier een machine repareert, als wel de kennis en
capaciteiten heeft om een werkplaats op een zakelijke
manier te coördineren. Dan zijn de niveaus 3 en 4 van de BBL
opleidingen zeker iets voor jou!
Onze opleidingen
• Allround Monteur Mobiele Werktuigen, niveau 3
(1,5-2 jaar)
• Technicus Landbouwmechanisatie/Diagnosetechnicus,
niveau 4 (2 jaar)

Praktijk: 8 blokweken van 5 dagen verdeeld over het jaar
Locatie: Praktijkcentrum van Fedecom Academy op locatie
van PTC+ in Ede. Een intake maakt onderdeel uit van de
toelating.
Wat bieden we je?
• een duidelijke leerdoelstelling
• persoonlijke begeleiding in kleine groepen
• praktijkgerichte en -gebonden training
• afsluitend assessment (inclusief diploma en Fedecom
Certificaat)

‘Een leven lang leren’

Trainingen & cursussen
Blijf je ontwikkelen. Techniek is niet alleen prachtig, maar ook essentieel om onze economie
draaiende te houden. Hoe zorg jij er als techneut, manager of ondernemer voor dat jouw werk
uitdagend blijft en dat onze sector actuele service en kwaliteit blijft leveren? Verdiep of verbreed je
vaardigheden met onze tools.

Waar sta jij over tien jaar?
Heb je in jouw werk nog steeds te maken met dezelfde
vraagstukken en technologie als in het begin van je loopbaan? Mis je bepaalde vaardigheden of kennis in je werk? En
zou je je binnen de sector daarom verder willen ontwikkelen?
Fedecom Academy helpt jou om weer volledig up-to-date te
raken én te blijven. Bekijk ons trainings- en cursusaanbod en
ontdek de mogelijkheden voor een dynamische carrière!

Wat bieden we je?
• een duidelijke leerdoelstelling
• persoonlijke begeleiding in kleine groepen, of op
de werkvloer
• zelfreflectie en ontplooiing
• praktijkgerichte en -gebonden training
• afsluitend assessment (inclusief Fedecom diploma of
certificaat)

Ons trainings- en cusrusaanbod
• gericht op techniek binnen de Landbouw-, Veehouderij-,
Groen- en Tuinbouwtechniek en Industrie & Transport
• gericht op veiligheid, sales, marketing
• gericht op ondernemersvaardigheden, -strategie en -visie
• gericht op persoonlijke groei en ontwikkeling

Kijk op www.fedecomacademy.nl voor informatie over data,
duur, deelnamevoorwaarden en kosten.

‘Sta open voor advies’

Brancheopleidingsadviseurs
Waar ligt uw ambitie? De wereld van snel veranderende technologie vraagt om een dienstverlener die daar adequaat op inspeelt. Weet u als ondernemer bijvoorbeeld het antwoord op actuele
vragen over de opleidingsmogelijkheden van u en uw personeel? De adviseurs van Fedecom Academy
helpen u met hun kennis en contacten daar graag bij.

Hoe haalt u meer uit uw personeel en uw bedrijf?
Technologie is belangrijk, maar succesvolle toepassing ervan
is en blijft mensenwerk. Daarom is een goed opgeleide
medewerker van essentieel bedrijfsbelang. Kent u de
mogelijkheden om uw medewerkers te laten bijscholen of
stagiairs te laten begeleiden? De praktijkadviseurs van de
Fedecom Academy kunnen u exact vertellen hoe u dit
organisatorisch en financieel inricht. Dat is hun talent.
Onze meerwaarde
• verbinden van opleider - leerling - bedrijf
• ontwikkeling loopbaan in de techniek
• advisering over subsidieregelingen
• ondersteuning opleidingen, trainingen en personeel
ontwikkeltrajecten

Wat bieden we u?
• analyse en advies op maat
• persoonlijke begeleiding en terugkoppeling
• ontzorging van uw opleidingsvraagstukken

Kijk op www.fedecomacademy.nl voor informatie over data,
duur, deelnamevoorwaarden en kosten.

Fedecom Academy: meerwaarde voor u en uw bedrijf

Ook voor kennis en vaardigheden geldt: stilstand is achteruitgang. Doorleren en -ontwikkelen van mensen en middelen is
daarom cruciaal voor een succesvolle toekomst voor u en uw
bedrijf. Fedecom (h)erkent dit en faciliteert de sector met de
Fedecom Academy. Een professionele opleidingspartner voor
medewerkers en bedrijven.

Vakmanschap = een leven lang leren
Fedecom is dé branchevereniging voor industrie en dienstverlening in de productietechnologie voor agri&food, sierteelt en
groene infrastructuur. Speerpunten zijn lobby, vakbeurzen,
certificeren, kenniscentrum en opleiden. Ze is de organisatie van
fabrikanten, importeurs en dealers in:
•

Landbouwtechniek

•

Veehouderijtechniek

•

Groentechniek

•

Tuinbouwtechniek

•

Industrie & Intern transport

De snel veranderende technologische ontwikkelingen in de
mechanisatiesector stellen hoge eisen aan bedrijven, medewerkers
en leerlingen in de sector. Met de Fedecom Academy geeft
Fedecom de hele sector handvatten om hieraan te voldoen met
gerichte opleidings- en trainingsprogramma’s. De Fedecom
Academy vertaalt die eisen uit de praktijk in concrete en praktische
programma’s.
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