Samen werken aan jouw toekomst met
opleidingen operator en logistiek.
Dat je bij ons veel kunt leren, dat is bekend. Maar hoe
groei je uit tot een aantrekkelijke werknemer én werk je
aan je toekomst? Binnen Wiertz Academie kun je naast
je werk ook een betaalde opleiding volgen. Zo pakken
we samen met onze klanten én met jou het tekort aan
vakmensen aan.
Er is veel vraag naar geschoolde medewerkers in de
industrie en logistiek. Daarom is Wiertz Academie gestart
met opleidingstrajecten voor:
•
•

Operators (mbo-niveau 1, 2 en 3);
Logistiek medewerker (mbo-niveau 2).

Voor meer informatie over andere opleidingen, zoals LSB
Academie (voor bijv. steigerbouwers), kun je terecht op
onze website: www.wiertz.com/wiertzacademie.

Wat zijn de voorwaarden?
•
•

•

opleidingsinstituut, zoals Technicom of het ROC.

Je bent gemotiveerd om 1-3 jaar naast je werk te
studeren.

•

Je krijgt een docent met veel praktijkervaring.

Je bent op zoek naar mogelijkheden om jezelf te

•

De totale studiebelasting komt neer op ca. 10 uur

verbeteren.
•

Je wilt meer (baan)zekerheid in de toekomst.

Wat houden de opleidingen in?
•

De opleiding wordt uitgevoerd door een erkend

Na jouw aanmelding volgt een test en een intake.
Daarmee zorgen we ervoor dat je ingedeeld wordt in
de opleiding die het beste bij jou past.

per week (ook afhankelijk van je vooropleiding).
•

Er is één keer per week les, voor of na je werk.

•

Je werkt of gaat werken bij een van onze klanten, en
die plek is tevens de ‘stageplek’ voor de opleiding.

•

Op die werkplek maak je tevens de praktijkopdrachten.

•

Je krijgt begeleiding bij theorie én praktijk.

•

Na afronding van de opleiding heb je een landelijk
erkend mbo-diploma.

Wat zijn de voordelen?
•

Je krijgt meer kennis en ervaring in het vakgebied;

•

Doorgroeimogelijkheden;

•

Baanzekerheid neemt toe;

•

Financieel aantrekkelijk, je studeert en werkt tegelijk;

•

Werkgevers snakken naar jouw diensten.

Aanmelden

Aanmelden voor een van deze opleidingen is mogelijk via
www.wiertz.com/wiertzacademie. Na jouw aanmelding neemt
een van onze intercedenten contact met je op en bespreekt de
mogelijkheden. Afhankelijk van de planning en de beschikbaarheid van plekken, word je meteen geplaatst of kom je op de
wachtlijst.

Wiertz Personeelsdiensten maakt onderdeel uit van Wiertz
Company, een krachtig Euregionaal opererend familiebedrijf
actief in de markt van mens en werk. Met haar verschillende
labels en diensten biedt Wiertz Company maatwerkoplossingen
en een dienstverlening aan voor professionals, flexkrachten en
organisaties in Limburg.
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