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Elektronisch evaluatie: Een 8,4 voor onze trainers!
Een maand of vier geleden zijn wij
gestart met een elektronisch
evaluatie systeem. Aan de hand
van dit systeem wordt er een
koppeling verstuurd in de vorm
van een enquête naar al onze
cursisten die deelgenomen
hebben aan een bepaalde
cursus. Vervolgens beoordelen de
cursisten a.d.h.v. een cijfer wat zij
vonden van onze cursus, onze
trainer, verzorging etc.
Omdat wij inmiddels vier
maanden bezig zijn met dit
systeem hebben wij een goed

beeld kunnen krijgen van wat
onze cursisten vinden van onze
opleiding. Met grote vreugde
kunnen wij melden dat onze
trainers een 8,4 gemiddeld
scoren en de cursus in het
algemeen een 8.1!
Dit zijn mooie gemiddelden!
Wij zijn heel blij met dit systeem
en natuurlijk met de input van
onze cursisten, waarvoor dank!
Hierdoor blijven wij scherp om
onze kwaliteit te verbeteren.

Contact CCV examenvragen
Afgelopen week is door ons een bezoek gebracht
aan het hoofdkantoor van de examenorganisatie
CCV. Hier heeft VCF Opleidingen kennis gemaakt met
de twee nieuwe productmanagers van Chauffeur
Veetransport en Pluimveetransport. Het was een
constructief en goed gesprek. Uitgesproken is om de
examen zo goed mogelijk op de huidig praktijk af te
laten stemmen.

Speciale gebeurtenissen
OOM erkenning:
Heftruckcursus van VCF
Opleidingen nu ook met
OOM-subsidie. Wij zijn OOMerkend opleider geworden
afgelopen week. Bespaar
€ 97,50 op een cursusdag!
Betaal slechts € 97,50 voor
een Heftruckcursus met
erkend veiligheidscertificaat.
Heftruck
Veiligheidscertificaat SOOB
erkend:
Nu ook subsidie mogelijk
voor de opleiding Heftruck
Veiligheidscertificaat met
€ 150,-!
Deze erkenning hebben we
in april 2017 ontvangen.
Dat betekent voor de
deelnemers mogelijkheid
van € 150,- subsidie onder
voorwaarden.
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Gezocht:
Commercieel Medewerk(st)er (32-40 uur/week)
(Met ambitie en uitgroeimogelijkheid naar trainersvak of accountmanager.)
Over VCF Opleidingen
VCF Opleidingen is een jong bedrijf, opgericht in 2011. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van opleidingen
voor vrachtautochauffeurs, hef- en reachtruckchauffeurs en verzorgen veiligheidstrainingen zoals BHV en
VCA. We bieden diverse opleidingen voor code-95. Verder zijn we Nederlands marktleider voor de
Rijkserkende opleidingen Chauffeur Veetransport en Chauffeur Pluimveetransport. Vanwege onze
groeiambities zijn we op zoek naar een energieke en gezellige commerciële aanpakker!
Wat zijn de werkzaamheden?
•Klantcontacten zowel telefonisch als per email
•Bezoeken van bedrijven, acquisitiegesprekken
•Offertes uitbrengen en opvolgen
•Opzet van elektronische contactstructuur, uitbouwen en onderhouden
•Opzet systeem Social Media & bijhouden
Wat bieden wij jou?
•Zeer zelfstandige functie (32-40 uur)
•Tijdelijk contract voor 7 maanden met zicht op vast contract
•Goede salariëring en secundaire voorwaarden
•Prettige informele en gezellige sfeer in klein team
•Persoonlijke inbreng wordt zeer gewaardeerd
Deze functie vereist van jou:
•Minimaal HAVO-diploma of MBO niveau 4
•Goed cijfermatig inzicht
•Feeling voor automatisering
•Affiniteit met logistieke en/of agrarische sector
Is deze vacature de baan waar jij naar op zoek bent?
Mail dan snel jouw sollicitatie(brief) voorzien van CV naar info@vcfopleidingen.nl.
Ons adres is: VCF Opleidingen, Palestrinastraat 1a, 5344 AA OSS. Telefoon: 085-2731885

Communicatieve en sociale vaardigheden incl
7 uren voor code 95]

Data:
Chauffeur Veetransport



zaterdag 30-09-2017 te Oss (NoordBrabant)










zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

24-06-2017 te Oss (Noord-Brabant) bijna vol
01-07-2017 te Dalmsholte (Overijssel)
08-07-2017 te Venlo (Limburg)
22-07-2017 te Purmerend (Noord-Holland)
05-08-2017 te Oss (Noord-Brabant)
02-09-2017 te Bunnik (Utrecht)
07-10-2017 te Surhuisterveen (Friesland)

Chauffeur Pluimveetransport





zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

10-06-2017 te Surhuisterveen (Friesland)
24-06-2017 te Oss (Noord-Brabant)
01-07-2017 te Dalmsholte (Overijssel)
02-09-2017 te Bunnik (Utrecht)

BHV, incl 7 uren voor code 95
op verzoek op uw bedrijf


zaterdag 07-10-2017 te Oss (NoordBrabant)

Digitale Tachograaf en boardcomputers (U23-1)


zaterdag 15-07-2017 te Oss (NoordBrabant)


Het Nieuwe Rijden (HNR en rijvaardigheid code
Wo1-1)

Cursus Heftruckchauffeur, incl 7 uren voor code 95
Slechts € 195,- p.p. inclusief pasje 5 jr geldig, en incl. lunch etc.;
(excl code 95 = meerkosten € 26,-). Ook reachtruck mogelijk. Kan
ook op uw eigen bedrijf gepland worden.




dinsdag 13-06-2017 te Oss VOL
dinsdag 27-06-2017 te Oss
zaterdag 29-7-2017 te Oss

Wordt gepland op uw bedrijf; datum in
overleg.
Allerscherpste prijs!!! Slechts € 249,95 p.p. excl.
BTW Iedere dag van de week inclusief zaterdag,
hebben we mogelijkheden!


Rijoptimalisatie (/schadepreventie) (evt BBS
code W02-1)
Wordt gepland op uw bedrijf; datum in
overleg.
Allerscherpste prijs!!! Slechts € 249,95 p.p. excl.
BTW Iedere dag van de week inclusief zaterdag,
hebben we mogelijkheden!


VCA Basis en/of VOL desgewenst met examen en desgewenst met
code 95 7 punten (Slechts € 134,95 cursus / Examen € 69,95 / code
95 zeven punten € 26,-)





Op verzoek kan op uw bedrijf ingepland worden.
zaterdag 23-09-2017 te Oss (Noord-Brabant)
zaterdag 28-10-2017 te Oss (Noord-Brabant)

NBW-cursus voor verzamelplaatsmedewerkers





Zaterdag 23-09-2017 te Neerkant (Noord-Brabant)
Zaterdag 07-10-2017 te Bunnik (Utrecht)
Zaterdag 21-10-2017 te Dalmsholte (Overijssel)

Chauffeursdag incl. 7 punten code 95 THEORIE, speciaal
afgestemd op veetransport
Vier onderwerpen:
Verkeer en regelgeving,
Veiligheid,
Chauffeurskennis,
Presentatie



Verkeerseducatie U-47-1 (In prijs verlaagd voor
2017; Slechts € 99,95 cursus / code 95 zeven
punten € 26,- All-in dus incl. goede lunch, koffie
etc, gebruik cursusmateriaal)


donderdag 29-06-2017 te Oss (NoordBrabant)

VCF Opleidingen
Palestrinastraat 1a
5344 AA OSS
Tel: 085-2731885
www.vcfopleidingen.nl
info@vcfopleidingen.nl

Zaterdag 07-10-2017 te Dalmsholte (Overijssel)
Zaterdag 14-10-2017 te Wanroij (Noord-Brabant)
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