In een complexe sector waar technologische
vooruitgang almaar sneller gaat, waar de
reglementeringen steeds strenger zijn en
waar de concurrentie steeds groter wordt, is
een goede opleiding voor uw werknemers
onontbeerlijk.
Uw ideale partner hiervoor is de “Bouw
Academie” van de Confederatie Bouw Brussel
Vlaams-Brabant.
WAAROM MET BOUW ACADEMIE WERKEN?
• U realiseert een aanzienlijke
kostenbesparing.
• Alle administratieve taken worden
voor u opgevolgd.
• U kan rekenen op ervaren docenten,
gespecialiseerd in hun vakgebied.
• De opleidingsadviseurs worden gratis
tot uw beschikking gesteld.

CONTACT

Zij helpen u graag verder :
Marijke Olievier • 016/22 40 84
Ikram Ouadrassi • 02/230 14 20
Gregory Girotto • 02/545 57 20

opleiding@bouwacademie.net
www.bouwacademie.net

Erkenningsnummer DV.O207044

ONTWIKKEL DE KENNIS
EN DE VAARDIGHEDEN
VAN UW WERKNEMERS

Ons aanbod
è

OPEN AANBOD

De Bouw Academie biedt een uitgebreid
opleidingsaanbod dat voldoet aan de eisen van de
markt. Het aanbod beperkt zich niet tot de wettelijk
verplichte opleidingen maar houdt ook rekening
met de markttendensen.
•
veiligheidsopleidingen (VCA, werken op
hoogte, …)
•
bouwrecht (art 30 Bis, uitvoering van
overheidsopdrachten, …)
•
uitvoeringstechnieken (bouwtoleranties, …);
•
duurzaam bouwen (EPB, luchtdichtheid,
passiefbouw, …)
•
mobiele werktuigen (hoogwerker, heftruck, …)
•
TIC, BIM, bouwteam
•
•
•
•

organisatie en business strategie (planning
beheer)
softskills voor managers (time management,
leidinggeven op de werf, …)
softskills voor arbeiders (klantgerichtheid, …)
…

è

OPLEIDINGEN OP MAAT

Naast opleidingen in open aanbod behoren
bedrijfsinterne opleidingen ook tot de mogelijkheid.
Hierbij worden zowel de inhoud als de aanpak
volledig afgestemd op de noden van uw bedrijf.
Ook het tijdstip en de locatie kan u mee bepalen.
De opleiding kan zowel bij u op het bedrijf als op
een andere locatie georganiseerd worden.

è

EVENEMENTEN EN INFOSESSIES

Om up-to-date te blijven met de verschillende
thema’s binnen de bouwsector organiseert de
Bouw Academie op regelmatige basis informatieve
events voor alle werknemers in uw bedrijf.
U wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van de
volgende sessies.

è

GRATIS GEPERSONALISEERDE BEGELEIDING

In samenspraak met u staat de Bouw Academie van
A tot Z in voor de organisatie van uw opleidingen.
U wordt ondersteund bij:
•
het vastleggen van uw noden op jaarbasis
•
de keuze tussen opleidingen in open aanbod of
op maat
•
het inplannen van de opleidingen op het juiste
tijdstip
•
de subsidiemogelijkheden waar u recht op hebt
•
het beheer van administratieve formaliteiten
•
het verkrijgen van attesten en evaluaties

