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Beurs Transport Compleet in Gorinchem
een succes!

Weetjes over VCF

5-9-2017 t/m 7-9-2017 stonden wij op de Transport Compleet beurs in
Gorinchem. Het was een druk bezochte, gezellige beurs waarbij wij veel
klanten en belangstellenden in onze stand hebben ontvangen.
Hieronder een kleine impressie.

Opleidingen
Wij zijn OOM erkend opleider.
50% subsidie op de
opleidingskosten.

Wij zijn SOOB erkend voor de
volgende opleidingen:
Subsidiebedrag per cursus:
-Praktijk
-Chauffeur Veetransport
-Pluimveetransport
-VCA
-Heftruck
-Fysieke belasting (nieuw)

NIEUW: Cursus Digitale Tachograaf nu ook
met E-learning
In Nederland en andere Europese landen is het voor chauffeurs verplicht om
rij- en rusttijden bij te houden. Het doel hiervan is om meer veiligheid op de
weg te handhaven maar ook eerlijke concurrentie tussen transporteurs en
betere arbeidsomstandigheden voor chauffeurs te creëren.
Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de werking en bediening van de
digitale tachograaf. Ook de achterliggende regelgeving komt aan bod.
Via simulatieoefeningen krijgen chauffeurs het gebruik van de digitale
tachograaf en de bijbehorende bestuurderskaart goed onder de knie. Ook
wordt er aandacht besteed aan de verplichte rij- en rusttijden.

€100,€100,€100,€100,€150,€100,-

Neem een code95 pakket af bij ons
voor uw 35 uur nascholing, alles
geregeld en met SOOB subsidie
heel voordelig!

Wij zijn CCV erkend opleider!

Deze cursus nu ook met E-learning mogelijk, waardoor de klassikale uren
desgewenst beperkt kunnen worden. Deze cursus bestaat uit 4 uur E-learning
(thuis op eigen gelegenheid te maken) en een 3 uur theorie gedeelte in
klassikale vorm. Hierdoor kunt u uw 7 uren voor code-95 halen in een halve
dag (;zaterdagochtend of een avondje)! Ook op uw bedrijf mogelijk.
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Voor in de agenda:
Chauffeursdag incl. 7 punten
code 95 THEORIE, speciaal
afgestemd op veetransport

Nieuwe cursus 'Geconditioneerd Vervoer'
M.i.v. begin september 2017 heeft VCF Opleidingen weer een
cursus toegevoegd, namelijk 'Geconditioneerd Vervoer'. Deze
cursus hebben we met specialisten uit de vleessector afgestemd
en samengesteld, waardoor deze cursus uitermate goed geschikt
is voor chauffeurs die koeltransporten voor slachterijen en
aanverwante bedrijven uitoefenen.
Hierdoor kunnen bedrijven hun kwaliteit verder verbeteren, dit
ook aantoonbaar maken, voldoen aan de kwaliteitssystemen die
ze hebben en bovendien voldoen aan de wettelijke
verplichtingen. Deze cursus telt uiteraard ook weer mee met 7
punten voor de code-95.

onderwerpen:
 automatische reiniging
en desinfectie
 digitale tachograaf en
boordcomputers
 oplossen van storingen
 laden en lossen
 verplaatsen van lading
Zaterdag 07-10-2017 te
Dalmsholte (Overijssel)
Zaterdag 14-10-2017 te Wanroij
(Noord-Brabant)

Uitgelicht:
Digitale Tachograaf en
boardcomputers (U23-1)
 zaterdag 21-10-2017 te
Oss (Noord-Brabant)

BHV, incl. 7 uren voor code 95
• zaterdag 02-12-2017 te
Oss (Noord-Brabant)
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Trainer/specialist veiligheid
(naar wens 20 tot 40 uur/week)
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 vakspecialist veiligheid! Wordt jij onze
veiligheidsexpert?
Wat zijn de werkzaamheden?
•Cursus BHV / EHBO / VCA verzorgen
•RI&E-plannen opstellen voor onze klanten
•Advisering van onze klanten inzake werkgerelateerde veiligheidsaspecten
•Nieuwe veiligheidscursussen ontwikkelen
Wat bieden wij jou?
•Zeer zelfstandige functie deeltijd óf voltijds naar jouw wens
•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
•Vakdiploma’s
•EHBO-diploma
•Bij voorkeur aantal jaren ervaring als trainer of opsteller van RI&E-plannen, echter (aantoonbare) interesse in
alles m.b.t. veiligheid in bedrijfsprocessen is zeker zo belangrijk
•Je inspireert mensen. Je maakt makkelijk contact. Je boeit en overtuigt anderen. Je draagt graag kennis
over. Zelfstandig en flexibel. Empathisch vermogen.
•Zaterdag is een vaste werkdag.
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
(Deze vacature is geplaatst d.d. 06-07-2017)

Data:
v

Chauffeur Veetransport

zaterdag 07-10-2017 te Surhuisterveen (Friesland) VOL

zaterdag 14-10-2017 te Oss (Noord-Brabant)

zaterdag 28-10-2017 te Purmerend (Noord-Holland) bijna
vol

zaterdag 04-11-2017 te Venlo (Limburg) bijna vol

zaterdag 11-11-2017 te Dalmsholte (Overijssel) VOL

zaterdag 18-11-2017 te Oss (Noord-Brabant)

zaterdag 25-11-2017 te Dalmsholte (Overijssel)

zaterdag 02-12-2017 te Bunnik (Utrecht) bijna vol

zaterdag 09-12-2017 te Surhuisterveen (Friesland)

zaterdag 23-12-2017 te Oss (Noord-Brabant)

Chauffeur Pluimveetransport

zaterdag 07-10-2017 te Surhuisterveen (Friesland) VOL

zaterdag 14-10-2017 te Oss (Noord-Brabant)

zaterdag 28-10-2017 te Purmerend (Noord-Holland) bijna
vol

zaterdag 04-11-2017 te Venlo (Limburg) bijna vol

zaterdag 11-11-2017 te Dalmsholte (Overijssel)) VOL

zaterdag 18-11-2017 te Oss (Noord-Brabant)

zaterdag 02-12-2017 te Bunnik (Utrecht) bijna vol
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 03-10-2017 te Oss

zaterdag 21-10-2017 te Oss

zaterdag 28-10-2017 te Oss

Donderdag 02-11-2017 te Oss
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 07-10-2017 te Bunnik (Utrecht)
Zaterdag 21-10-2017 te Dalmsholte (Overijssel)

Chauffeursdag incl. 7 punten code 95 THEORIE, speciaal
afgestemd op veetransport
onderwerpen:
automatische reiniging en desinfectie
digitale tachograaf en boordcomputers,
oplossen van storingen
Laden en lossen,
verplaatsen van lading



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

Communicatieve en sociale vaardigheden incl.
7 uren voor code 95]



zaterdag 30-09-2017 te Oss (NoordBrabant)
zaterdag 16-12-2017 te Oss (NoordBrabant)


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

zaterdag 07-10-2017 te Oss (NoordBrabant)

zaterdag 18-11-2017 te Oss (NoordBrabant)

zaterdag 02-12-2017 te Oss (NoordBrabant)
Digitale Tachograaf en boardcomputers (U23-1)

zaterdag 21-10-2017 te Oss (NoordBrabant)
Het Nieuwe Rijden (HNR en rijvaardigheid code
Wo1-1)

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!
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!


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)


zaterdag 11-11-2017 te Oss (NoordBrabant)
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