Seesing Flex
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Bel voor
informatie
0314 - 21 60 70

Leert !

www.leert.seesingflex.nl

Seesing Flex Leert!; hét Achterhoekse opleidingscentrum voor
praktijkcursussen
De Achterhoek is een
opleidingscentrum
rijker. Gevestigd in een
modern uitgeruste hal,
centraal gelegen op het
bedrijventerrein in Wehl,
biedt Seesing Flex Leert!
meerdere praktijkgerichte
cursussen voor werkend
Achterhoek.

Veelzijdig en flexibel
In samenwerking met gecertificeerde instructeurs, organiseren wij
uiteenlopende cursussen en opleidingen. Deze zijn beschikbaar in de
vorm van een cursus op maat voor uw bedrijf, maar individuele werknemers kunnen in overleg ook aansluiten bij onze reguliere cursussen.
Alles gericht op flexibiliteit, zodat we altijd snel kunnen anticiperen op
de opleidingsbehoefte van uw en onze werknemers.
Uw volledige opleidingsplanning in goede handen
Seesing Flex weet als geen ander dat de opleidingsplanning van
werknemers veel tijd kost. Het is van belang dat ze tijdig en deskundig worden (bij)geschoold. Bij Seesing Flex Leert! zijn wij er tevens op
ingericht om – op het gebied van transport en logistiek – de volledige
opleidingsplanning voor uw werknemers van u over te nemen.
Hoe gaat dit in z’n werk?
We inventariseren, samen met u, het opleidingsniveau van uw personeelsbestand. Nadat we de opleidingsbehoefte hebben achterhaald,
plannen we de benodigde cursussen in. Door vervolgens groepen te
formeren met uw werknemers, onze eigen flexkrachten en werknemers
van andere Achterhoekse bedrijven, kunnen we efficiënt plannen en uw
mensen dus gefaseerd (bij)scholen. Hierdoor heeft u het kostenvoordeel van collectief opleiden, zonder dat te veel van uw werknemers
tegelijk afwezig zijn op de werkvloer.
Hoe kunnen wij u helpen?
Wilt u meer informatie over de cursusmogelijkheden voor uw
werknemers? Neem dan contact op met onze collega’s van
Seesing Flex Leert!. Bel 0314 - 21 60 70

Bel ons
voor de
mogelijkheden
0314 - 21 60 70

Cursus

Duur

Prijs per deelnemer*

Heftruck

Dagdeel

€ 117,50		

Reachtruck

Dagdeel

€ 117,50

EPT

Dagdeel

€ 117,50		

Veilig werken met
een hoogwerker

Dagdeel

€ 117,50

Veilig werken met
een verreiker

Dagdeel

€ 117,50

Code 95 cursussen

7 uren

Op aanvraag

ADR

2 dagen

Op aanvraag

• Prijzen exclusief BTW
• Prijzen vanaf 5 deelnemers op aanvraag

Theorie

Praktijk

Aalten
0543 - 74 00 10
aalten@seesingflex.nl
Lochem

Borculo
0573 - 25 01 85
borculo@seesingflex.nl

Borculo

Doetinchem
0314 - 34 38 77
doetinchem@seesingflex.nl
's-Heerenberg
0314 - 34 38 77
sheerenberg@seesingflex.nl
Lichtenvoorde
0544 - 35 37 39
lichtenvoorde@seesingflex.nl

Lichtenvoorde
Wehl

Winterswijk

Doetinchem

Aalten
‘s-Heerenberg

Lochem
0573 - 25 01 85
lochem@seesingflex.nl
Wehl
0314 - 21 60 70
wehl@seesingflex.nl
Winterswijk
0544 - 35 37 39
winterswijk@seesingflex.nl

Leert !

Door Achterhoekers, Voor Achterhoekers!

Kryptonstraat 10 7031 GG Wehl 0314 - 21 60 70 leert@seesingflex.nl

