Samen op weg
naar passend
werk
Een leertraject via Seesing Flex

Door Achterhoekers, Voor Achterhoekers!

Ben je op zoek naar werk in
combinatie met een opleiding?
Je bent van harte welkom!
Bij Seesing Flex staat de
mens centraal. Daarom
bieden wij meer dan
werk alleen. Zo bieden
wij jou verschillende
opleidingsmogelijkheden,
waaronder beroepsopleidingen via een BBL-traject
(Beroepsbegeleidende
Leerweg). Zo’n leerwerktraject betekent een
combinatie van werken en
leren, waarbij Seesing Flex
jouw formele werkgever
is en je werkt bij één van
onze vele opdrachtgevers
in de regio, wat allemaal
erkende leerbedrijven zijn.

De BBL-opleidingen worden verzorgd
door het Graafschap College in Doetinchem, of het Deltion College in Zwolle.
Dit is afhankelijk van het soort opleiding
dat je kiest en jouw persoonlijke voorkeur. Je werkt als leerling werknemer
vier dagen per week bij onze opdrachtgever en gaat over het algemeen één
dag per week naar school.
Transport & Logistiek voor jou de juiste route?
Op het gebied van transport regelen wij opleidingsplekken voor
chauffeurs, planners, teamleiders en logistiek medewerkers. Bij Jos
Dusseldorp, HSF Logistics, Rabelink Transport, JCL Logistics en vele
andere bedrijven zijn, door de goede samenwerking, de afgelopen
jaren al vele kandidaten gestart en werken zij inmiddels in een
passende baan.
Door Achterhoekers, voor Achterhoekers!
Het voordeel om een BBL-traject via Seesing Flex te volgen is dat
wij de volledige Achterhoek bedienen en dat wij daardoor de markt,
de bedrijven en de mensen kennen. Hierdoor zijn wij als geen ander
in staat de juiste kandidaten te selecteren en de meest uiteenlopende
vacatures in de regio succesvol in te vullen. En dat altijd op de welbekende Achterhoekse manier, waarbij de kernwaarden betrouwbaarheid, betrokkenheid en bereikbaarheid hoog in het vaandel staan.
Ben jij wat wij noemen ‘een echte Achterhoeker’, met de welbekende,
nuchtere mentaliteit en een flinke portie aan doorzettingsvermogen,
schrijf je dan in voor werk of een BBL-traject.

Seesing Flex hét bureau
voor BBL-opleidingsplekken
in de Achterhoek!
Wij bieden jou de volgende

opleidingsmogelijkheden:

Beschikbare BBL-opleidingen via Seesing Flex
Logistiek
Chauffeur
Logistiek
Transportmedewerker beroepsteamleider
planner
niveau 2
goederenniveau 4
niveau 4
		vervoer		
		
niveau 3
Leer-arbeidsovereenkomst met Seesing Flex
Leerwerkplek bij een erkend leerbedrijf
in de Achterhoek
Volledig erkende MBO-opleiding
Salaris, passend bij de functie, conform CAO
beroepsgoederenvervoer
Lesgeld en examengeld volledig betaald
door Seesing Flex
Boekengeld volledig betaald door Seesing Flex
Volop carrièremogelijkheden via Seesing
Flex na behalen van je diploma
Beschikbare cursussen
Heftruckcursus
Reachtruckcursus
Rijbewijs BE, C en CE

Iets
voor
jou?

Dit is wat wij van jou verwachten
Minimaal 16 jaar en bereid om nog 2 jaar een BBL-traject te volgen.
Een sterke affiniteit met de transport- of logistieke sector.
In het bezit van de Achterhoekse mentaliteit en
doorzettingsvermogen.
De motivatie om je diploma te behalen en willen werken in de
logistieke of de transportsector.

Wij hebben volop

vacatures in de sectoren:

Transport

Logistiek

Techniek

Industrie

Bouw

Financieel

Commercieel

Zorg

Overheid

Groen

Neem voor meer
informatie contact
op met onze
opleidingscoördinator
Caron Porskamp,
caron@seesingflex.nl
of bel naar
0544 - 35 37 39

Uitzenden,
Detacheren,
Opleiden
Inschrijven?
Wij horen en zien je graag!
Stuur een e-mail aan
caron@seesingflex.nl of
bel naar 0544 - 35 37 39
voor het maken van een
afspraak in Aalten,
Borculo, Doetinchem,
‘s Heerenberg,
Lichtenvoorde, Lochem,
Ulft of Winterswijk.

Caron

Porskamp

www.seesingflex.nl

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag
van 08.30 – 17.30 uur
Aalten
0543 - 74 00 10
aalten@seesingflex.nl
Borculo
0573 - 25 01 85
borculo@seesingflex.nl

Lochem

Borculo

Doetinchem
0314 - 34 38 77
doetinchem@seesingflex.nl
's-Heerenberg
0314 - 34 38 77
sheerenberg@seesingflex.nl

Lichtenvoorde

Lochem
0573 - 25 01 85
lochem@seesingflex.nl

Winterswijk

Doetinchem

Lichtenvoorde
0544 - 35 37 39
lichtenvoorde@seesingflex.nl

Aalten
's-Heerenberg

Ulft

Ulft
0314 - 34 38 77
ulft@seesingflex.nl
Winterswijk
0544 - 35 37 39
winterswijk@seesingflex.nl

Door Achterhoekers, Voor Achterhoekers!
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