Je bent nooit
uitgeleerd.
Bij- en Omscholing voor professionals

Attendeer je medewerkers
op €1.000 subsidie
Er is bijna weer nieuw STAP-budget aan
te vragen! Vanaf 1 juli opent het derde
tijdvak en kunnen jij en je medewerkers
€ 1.000 subsidie aanvragen voor een
opleiding of cursus. Haal het beste uit je
medewerkers en attendeer hen om zich in te
schrijven voor een opleiding of cursus uit ons
aanbod. Met behulp van bij- en omscholing blijf
je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen
en inzichten in je vakgebied.
Voor meer informatie over ons
cursusaanbod en inschrijven:

www.alfa-college.nl/stap

Informatieavond bij- en omscholing in
Hardenberg
Woensdag 29 juni is de informatieavond over bij- en omscholing in Hardenberg. Aan de bezoekers worden vragen gesteld als: waar ben jij goed in?
Wat vind je leuk? En welke cursus of opleiding zou daar goed bij passen?
Tijdens de avond kan men een persoonlijkheidstest doen en hun
competenties ontdekken, men kan in gesprek met onze docenten en
de aanwezige bedrijven over de mogelijkheden voor hun loopbaan.
Met bij- en omscholen halen cursisten het beste uit zichzelf en/of
blijven bij in hun vak.
Ken je mensen die willen bij- of omscholen attendeer hen op 29 juni.
Aanmelden kan via www.alfa-college.nl/29juni
Datum: woensdag 29 juni 2022
Tijd:		
17.00 – 21.00 uur
Locatie: Parkweg 1a1, Hardenberg

Certificering eerste werknemers ZINN bij
Alfa-college een feit
Op 9 juni hebben maar liefst zestien werknemers van ZINN hun
Helpende Plus mbo-certificaat in ontvangst mogen nemen op onze
locatie Kluiverboom. De komende vier jaar leiden wij tussen de 100
en 150 medewerkers van ZINN Groningen op tot Helpende Plus. Wil jij
je medewerkers ook laten bijscholen? Ontdek de mogelijkheden van
samenwerken met ons via www.alfa-college.nl/bedrijven of neem
contact met ons op via 0800-8100.

Subsidie voor het samenwerkingsproject
Tech-savvy
Alfa-college en Bossers & Cnossen zijn zeer verheugd met de
subsidie die de Provincie Groningen heeft toegekend aan ons
samenwerkingsproject ‘Samen Richting Duurzaam Leren’.
Het project helpt kwetsbare werkzoekenden de kloof richting de
arbeidsmarkt te verkleinen door hen digitale basisvaardigheden bij
te brengen. Als werkenden en werkzoekenden zich ontwikkelen op het
gebied van digitalisering, wordt hun kwaliteit en productiviteit sterk
verbeterd. Het maakt hen weerbaar, wendbaar en flexibel. Een enorme
toegevoegde waarde voor het werkveld en op die manier voor de regio.
Meer informatie vind je op:

www.alfa-college.nl/bedrijven/tech-savvy
Het vervolg van het Tech-savvy project wordt samen met Noorderpoort en
Drenthe College vormgegeven. De bijdrage komt uit het Verbindingsfonds,
die speciaal in het leven is geroepen voor samenwerkende organisaties
die mensen helpen bij werk en ontwikkeling.

Uitgelichte cursus
Basiscursus CNC frezen & draaien
De basiscursus CNC geeft inzicht in het programmeren van CNC
machines. Maar ook de werking van en het werken met CNC
machines. Na de opleiding zijn de cursisten in staat een zeer
eenvoudig programma te schrijven voor een CNC machine en is
men op de hoogte van de basisprincipes van deze technologie. De
opleidingen zijn individueel gericht.
Wat leer je tijdens de cursus?
• Inrichten en bedienen van CNC machines
• Instellen en programmeren van een CNC machinebesturing
• Toezicht en controle houden om een beheerst bewerkingsproces
mogelijk te maken
• Je leert de basisprincipes van de CNC technologie.
Meer informatie vind je op:
www.alfa-college.nl/cnc-frezen-draaien
Startdatum: maandag 19 september 2022
Locatie:			 Admiraal de Ruyterlaan 2, Groningen
Kosten:			 € 1295,- incl. materiaal, boeken en diner. Let op: je
						kunt hiervoor ook STAP-budget aanvragen.

Bij- en omscholingsadvies

Voor alle vragen over bij- en omscholing bij het Alfa-college zijn wij
bereikbaar op werkdagen van 8:30-16:30 uur.
Telefoonnummer: 0800 - 8100
Mail: 						info@alfa-college.nl
Whatsapp: 				06-57524052
Wil je je aanmelden voor de Nieuwsbrief Bij- en Omscholen? klik hier

