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Leuke reacties elektronische
evaluatie
Wij zijn al een tijdje bezig met een
elektronisch evaluatiesysteem.
Aan de hand van dit systeem
wordt er een koppeling verstuurd
in de vorm van een enquête naar
alle cursisten die deelgenomen
hebben aan een cursus.
Vervolgens beoordelen de
cursisten wat zij vonden van onze
cursus, onze trainer, verzorging
etc.
Hier een paar reacties:
“Ga zo door !!!”
“Dat jullie zo door moeten gaan👍”
“Alles was super!!!! Gr Ben”
“5 jaar geleden had ik ook al deze
cursus bij jullie gedaan en was daar
zeer tevreden over”

Weetjes over VCF
Opleidingen

“Top gedaan. De les is mij zeer goed
bevallen, hierdoor ben ik echt
geslaagd! Top docent, door hem ben
ik geslaagd met 29 goede
antwoorden!”
“In mijn geval was het een
herhalingscursus om het veewaardig
certificaat te verlengen. Door de elearning was er veel herkenning uit de
eerdere cursussen en omdat de
lesstof overzichtelijk was motiveerde
dit om het een keer vaker even door
te lezen. Tijdens de praktijk werd er
zeer duidelijk en in een
ongedwongen sfeer aangegeven
wat belangrijk is voor het examen en
heb daar zeer zeker met het examen
baat bij gehad! De combinatie van elearning en praktijk heb ik zeer positief
ervaren met als mooi eindresultaat
tijdens het examen 100% score! 0
fouten dus. Een gezellige dag met
een mooi resultaat. Bedankt!”

✓ Wij zijn OOM erkend
opleider.

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

€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!

Dit zijn leuke reacties! Bedankt!
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Voor in de agenda:
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,-)

Voordelig code 95 pakketten;
alles geregeld!
Wat misschien niet veel mensen weten is dat wij ook voordelige code 95
pakketten aanbieden voor de 35 lesuren die nodig zijn voor de code 95.
Hieronder lichten wij een viertal pakketten code 95 toe waaruit gekozen
kan worden.

•

1. Code 95 Pakket €565,- (excl. Btw) heeft u een keuze uit 8
cursussen en twee praktijk trainingen.

zaterdag 27-01-2018
te Oss

NBW-cursus voor
verzamelplaatsmedewerkers

2. Code 95 Pakket €665,- (excl. btw) heeft u een keuze uit 12
cursussen waaronder VCA VOL en basis en EHBO en twee
praktijk trainingen.

•

zaterdag 03-02-2018
te Purmerend

3. Code 95 Pakket €765,- (excl. Btw) heeft u een keuze uit al onze
cursussen en trainingen.
Pakketten zijn allemaal inclusief een super lunch (mits dit een dagcursus
is), gebruik cursusmateriaal, registratie bij CCV t.w.v. 130,-, koffie, thee,
lekkere koeken en frisdrank.

Uitgelicht:

Alle pakketten mogen verdeeld worden over 5 jaar en kunnen zelfs
incompany gegeven worden.
Wij kunnen uw bedrijf geheel ontzorgen op het gebeid van code 95!

Nieuwe plannings-programma
In samenwerking met automatiseerder ‘Kijk-Op’ hebben wij een nieuwe
planningsprogramma gebouwd dat wij sinds vorige week gebruiken. Dit
programma staat in verbinding met onze website waardoor inschrijvingen
via onze website direct in onze planningsprogramma wordt verwerkt. Zo ziet
u als klant direct of er nog plek is voor een bepaalde cursus en kan zich
direct inschrijven om een plekje te bemachtigen. Wij zijn heel blij met dit
programma!

Vrachtautochauffeurs en
transportbedrijven kunnen bij ons
kiezen uit diverse erkende
opleidingen, t.b.v. het invullen
van hun opleidingswensen voor
de invulling van de code-95.
Wij hebben verschillende code 95
pakketten om uit te kiezen en
houden uw aantal behaalde uren
voor u bij!
Kijk op www.vcfopleidingen.nl
naar de mogelijkheden of bel:
085-2731885
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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:
Chauffeur Veetransport
•
zaterdag 25-11-2017 te Dalmsholte VOL
•
zaterdag 02-12-2017 te Bunnik VOL
•
zaterdag 09-12-2017 te Surhuisterveen VOL
•
zaterdag 23-12-2017 te Oss
•
zaterdag 30-12-2017 te Oss
•
zaterdag 13-01-2018 te Dalmsholte
•
zaterdag 20-01-2018 te Oss
•
zaterdag 27-01-2018 te Purmerend
•
zaterdag 10-02-2018 te Surhuisterveen
•
zaterdag 10-02-2018 te Bunnik
•
zaterdag 24-03-2018 te Oss
•
zaterdag 31-03-2018 te Dalmsholte
•
zaterdag 28-04-2018 te Oss
Chauffeur Pluimveetransport
•
zaterdag 13-01-2018 te Dalmsholte
•
zaterdag 20-01-2018 te Oss
•
zaterdag 27-01-2018 te Purmerend
•
zaterdag 10-02-2018 te Surhuisterveen
•
zaterdag 17-02-2018 te Oss
•
zaterdag 10-03-2018 te Bunnik
•
zaterdag 24-03-2018 te Oss
•
zaterdag 31-03-2018 te Dalmsholte
•
zaterdag 28-04-2018 te Oss

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.
•
•
•

zaterdag 09-12-2017 te Oss
dinsdag 19-12-2017 te Oss
donderdag 28-12-2017 te Oss VOL

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 27-01-2018 te Oss
•
zaterdag 14-04-2018 te Oss
•
zaterdag 26-05-2018 te Dalmsholte
•
zaterdag 09-06-2018 te Oss
•
zaterdag 22-09-2018 te Oss
•
zaterdag 08-12-2018 te Oss
NBW-cursus voor verzamelplaatsmedewerkers
•
zaterdag 03-02-2018 NBW-cursus Verzamelplaats te
Purmerend Zaterdag
Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur code (U45-3)
•
zaterdag 13-01-2018 te Oss

Communicatieve en sociale vaardigheden incl.
7 uren voor code 95
•
zaterdag 16-12-2017 te Oss
•
zaterdag 24-02-2018 te Oss
•
zaterdag 19-05-2018 te Oss
•
zaterdag 06-10-2018 te Oss
•
zaterdag 15-12-2018 te Oss
BHV, incl. 7 uren voor code 95 op verzoek op uw
bedrijf
•
zaterdag 02-12-2017 te Oss VOL
•
zaterdag 03-02-2018 te Oss
•
zaterdag 24-03-2018 te Dalmsholte
•
zaterdag 21-04-2018 te Oss
•
zaterdag 15-09-2018 te Oss
•
zaterdag 01-12-2018 te Oss
EHBO, incl. 7 uren voor code 95 op verzoek op
uw bedrijf
•
zaterdag 17-03-2018 te Oss
•
zaterdag 02-06-2018 te Oss
•
zaterdag 27-10-2018 te Dalmsholte
•
zaterdag 03-11-2018 te Oss

Digitale Tachograaf en boardcomputers (U23-1)
•
donderdag 04-01-2018 te Oss
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!
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