Opleiding tot Elektromecanicien – PLC
in samenwerking met VDAB
Wil je je kansen verhogen om werk te vinden?
Wil je een diploma halen waarbij je zeker bent dat je snel werk vindt?
Ben je geïnteresseerd in het werken met machines?
Ben je gemotiveerd om een opleiding te volgen en tegelijkertijd
ervaring op te doen in een bedrijf?
Dan is deze opleiding iets voor jou!
VDAB Herentals en HIK-Campus Herentals DTL organiseren samen de opleiding Elektromecanicien
en PLC.

Welke vaardigheden leer je allemaal?
● Basisvaardigheden elektromechanica
o Praktische uitleg en oefeningen
● Basisvaardigheden automatische sturingen van machines (PLC)
o Programmeren en herstellen
● Oefenen op echte machines:
o Je controleert of de machines goed werken
o Je onderhoudt de machines, zodat ze goed blijven werken
o Je zoekt storingen en defecten
o Je vervangt, herstelt, test en stelt onderdelen af die niet meer werken
● Veiligheid en hygiëne
● Kennis van materialen
● Informatie zoeken op internet
● Je leert organiseren, samenwerken, plannen … in de opleiding Aanvullende Algemene
Vorming
Deze vaardigheden test je bovendien uit tijdens een stage op een bedrijf.

Deze opleiding is geschikt voor jou als…
● je een diploma wilt halen, waarbij je zeker bent dat je snel werk vindt.
● je een diploma secundair onderwijs wilt halen.
● je een voltijdse dagopleiding wilt volgen.

Ondersteuning van VDAB
● Je behoudt je werkloosheidsuitkering.
● Je krijgt een vergoeding voor de kilometers die je aflegt.

● Je krijgt eventueel een vergoeding voor kinderopvang.

Wanneer mag je deze opleiding volgen?
●
●
●
●
●
●

Je bent minstens 18 jaar en wil werk vinden.
Je bent ingeschreven bij VDAB als niet-werkende werkzoekende.
Je zit al minstens één jaar niet meer op school.
Je zit momenteel niet in je wachttijd.
Je kan Nederlands praten en schrijven.
Je slaagt voor een screening. Hierbij bekijken ze of je geschikt bent voor deze studie.

Hoe lang duurt de opleiding?
Van september 2018 tot juni 2019. Van maandag tot vrijdag, van 8.00 u. tot 16.00 u.

Meer informatie
Kom langs tijdens de infomomenten op:
● maandag 25 juni, 8.30 - 13.00 uur
● maandag 13 augustus, 8.30 - 13.00 uur
● maandag 27 augustus, 8.30 - 13.00 uur
Heb je nog vragen over deze opleiding? Neem dan contact op met Annick Ennekens via het
nummer 014/36 91 58 of via het e-mailadres annick_ennekens@vdab.be.

Waar?
VDAB
Brigandstraat 1
2200 Herentals

Opleidingsfilmpje
Bekijk het filmpje over de opleiding Elektromecanicien.

