Startende operators
snel scholen?
Leid nieuwe en huidige werknemers
voordelig, snel én efficiënt op met de nieuwe
korte inhoudelijke trajecten Procestechniek!
Is jouw organisatie werkzaam in de maakindustrie en heb jij op korte termijn
behoefte aan goed opgeleid personeel dat de productieprocessen draaiende
houdt? Met de nieuwe trajecten Procestechniek van Deltion brengen wij de
startende operators en productiemedewerkers algemene technische kennis
bij van uw specifieke machines en installaties.
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Wat biedt Deltion?

Welke modules zijn er?

Deltion biedt 2 nieuwe scholingstrajecten in
Procestechniek:

Voor de moduleroute biedt Deltion de
volgende (keuzedelen)onderdelen aan:

 Diplomaroute; BBL-niveau 3 of 4
(Allround) Operationeel Technicus in
respectievelijk 2 en 2,5 jaar in een
nieuwe niet-schoolse opzet!
 Moduleroute; Losse modules; jij als
werkgever kiest de volgorde en kan
invloed uitoefenen op de inhoud van
de diverse modules.

 Proces veiligheid (K1107) – Brengt
basisbeginselen bij en geeft inzicht in
de risico’s in de procesindustrie.
 Procestechniek Basis (K0399) – Geeft
inzicht in de werkzaamheden en werkomgeving in de procesindustrie en
kennis en vaardigheden met betrekking
tot het bewaken en analyseren van
reguliere productieprocessen.
 Procestechniek Gevorderd (K1240)
– Door dit keuzedeel ontwikkelt de
operationeel technicus zijn competenties ten aanzien van het juist
opstarten en stoppen van een
complexe technische installatie.

Voor beide routes zet Deltion werkplekleren
met leertechnologie in. Werkplekleren is
een vorm van informeel leren: niet alleen
leren met behulp van docenten en boeken,
maar vooral uit de ervaring op de werkvloer.
Al doende leert men van elkaar. De combinatie met leertechnologie zorgt ervoor dat
deelnemers op ieder moment met en van
elkaar leren op een inspirerende manier.

In de diplomaroute zijn ook vrije keuzemodules te kiezen. Zo heb je als werkgever zelf invloed op hetgeen jouw
werknemers leren.

Voor wie?
De opleidingstrajecten zijn speciaal bedoeld voor nieuwe werknemers in de organisatie die
nog onvoldoende kennis hebben en snel inzetbaar moeten zijn in de productieprocessen.
Deltion adviseert jou graag, op basis van reeds aanwezige kennis en kunde, over het meest
geschikte opleidingstraject voor jouw werknemers.

Waar vind ik meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met
Ytsen de Boer via ijboer@deltion.nl of 06 20038173
óf Matthijs de Jonge via mdejonge@deltion.nl of 06-54160774

Benieuwd naar al opleidingen?
Kijk dan op: www.deltion.nl

