Nieuwsbrief december 2018

NIWO in 2019 zelfs mogelijk in 6 dagen!
ZZP-ers maar ook managers en bedrijfseigenaren: iedereen die voor eigen
rekening een transportbedrijf of -diensten uitvoert, is verplicht om de NIWOvergunning te hebben.
wij verzorgen zowel in Zwolle als in Oss de opleiding die zorgt voor het
vakdiploma “Ondernemer Goederenvervoer”. Dit diploma is nodig om voor
een NIWO vergunning in aanmerking te komen. Wij doen dat graag, snel
en goed!
De opleiding bestaat uit zes modules die allen worden afgesloten met een
examen. Deze modules zijn:
-Bedrijfsmanagement
-Personeelsmanagement
-Financieel management
-Calculatie
-Wegvervoer goederen 1
-Wegvervoer goederen 2
Vanaf half januari kunt u deze opleiding ook volgen in 6 hele dagen! Met
één lesdag iedere twee weken. Zo heeft u tussendoor voldoende tijd om
het benodigde huiswerk te doen.
(Onze vaste dinsdagavonden in Oss blijven ook gewoon bestaan voor wie
liever de avonden benut!)
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Een kleine greep uit onze
cursussen:
Reachtruck of Heftruck (U16-2)
- do 03-01-2019 te Oss
Chauffeur Vee- of Pluimveetransport
(U12-1)
- za 05-01-2019 te Oss
Chauffeur Veetransport (U12-1)
- do 10-01-2019 te Venlo
Verkeerseducatie (U47-1)
– za 12-01-2019 te Oss
Reachtruck of Heftruck (U16-2)
- di 22-01-2019 te Oss
BHV (U21-1)
- za 26-01-2019 te Oss
Chauffeur Vee- of Pluimveetransport
(U12-1)
- za 26-01-2019 te Surhuisterveen

Kijk op www.vcfopleidingen.nl of bel Cristian van Dinther: 06-14545055
Kijk op www.vcfopleidingen.nl
voor meer data
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Weetjes over VCF Opleidingen
Hier een paar
recente leuke
reacties:
Nieuwe
cursus
Winterdienst!
We hebben een nieuwe code-95-cursus erbij; Winterdienst!
Veel chauffeurs gaan in de wintermaanden de wegen preventief
vorstvrij maken met strooi- en sneeuwagens. Om dit goed te doen is het
belangrijk dat chauffeurs correct zijn geïnstrueerd om te gaan met een
strooiwagen en alles wat daar bij hoort. Vanzelfsprekend ontvangen de
chauffeurs na de opleiding een geldig certificaat bij goed gevolg. Het
certificaat is overigens steeds vaker een vereiste van de
opdrachtgevers. Bovendien telt deze cursus ook mee met 7 uur tbv de
code 95 nascholing. Twee in één klap!
Bel of mail voor meer informatie naar Cristian: 06-14545055
cristian@vcfopleidingen.nl
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Wij zijn OOM erkend opleider

✓

Wijn zijn SOOB erkend voor de
volgende opleidingen:

Praktijk
Chauffeur Veetransport
Pluimveetransport
VCA
Heftruck
Fysieke belasting

€ 100,€ 75,€ 75,€ 100,€150,€100,-

Neem een code 95 pakket af bij ons
voor 35 uur nascholing, alles
geregeld en met SOOB subsidie heel
voordelig!
Heeft u nog vragen hierover laat het
ons weten!
Bel Cristian tel.: 06-14545055 of
mail: cristian@vcfopleidingen.nl

Tussen kerst en oud en nieuw zijn wij gewoon open!
Maandag 24-12-2018 zijn wij ook open!
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