GRAFOC-Training Letterpress op maat
Wat?
Is typo druk en drukafwerking een knelpunt in je bedrijf? (Nieuwe) medewerkers hebben nood
aan een opleiding typo drukken en/of drukafwerking op degel en cilinder? Je wil de kennis in je
bedrijf brengen en/of behouden. Een greep uit de mogelijke inhoud: drukken, rillen, biegen,
stansen, maatstelsels, veiligheid, onderhoud, …

Voor wie?
Deze opleiding staat open voor iedereen die in een korte, praktijkgerichte opleiding alles willen
bijleren over letterpress.
Deze opleiding is op maat van de noden in jouw onderneming. In een voorafgaande intake
wordt bepaald welke items aan bod moeten komen zodat de opleiding meer succes en resultaat
heeft. Basiskennis en ervaring binnen de sector dragen onze voorkeur uit.

Praktisch
-

-

-

-

Het aantal dagen/sessie wordt vooraf vastgelegd. Bij voorkeur is er een terugkom moment
van de instructeur een paar weken na de laatste sessie om vragen te beantwoorden en
ervaren problemen op te lossen.
Max. aantal deelnemers wordt bij de intake vastgelegd
Intakebedrag:
o € 75/uur
o Verplaatsingsvergoeding: H/T vanuit Gent à € 0,55/km
o Het intakegesprek is van belang ifv screening kennisniveau en opleidingsnoden cursisten en
opstellen opleidingsinhoud.
o GRAFOC heeft geen erkenning binnen de KMO-Portefeuille voor Advies
Deelnamebedrag:
o Volledige dag training: € 1195,
o Halve dag € 595
o Verplaatsingsvergoeding: H/T vanuit Gent à € 0,55/km
o Er is 10% korting bij opleiding van werknemers Paritair Comité 130.
o GRAFOC is erkend binnen de KMO-Portefeuille onder DV.O204323 voor Opleiding
Annulatiekosten:
o 30% bij annulatie vanaf 20 werkdagen voor start van de opleiding,
o 70% bij annulatie vanaf 10 werkdagen voor start van de opleiding.
o 100% bij annulatie vanaf <10 werkdagen voor start van de opleiding.
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Praktisch:
o Inschrijven kan via info@grafoc.be of via je GRAFOC-contactpersoon. GRAFOC neemt
contact voor de praktische zaken. Prijzen zijn BTW-in, je ontvangt voorafgaand aan de
opleiding een debetnota o.b.v. afgesproken details.
o De deelnemers ontvangen een getuigschrift. Het invullen van een deelnemerslijst is
verplicht en wordt nagekeken.
o De opleiding komt niet meer in aanmerking voor de sectorale GRAFOC- premie gezien er
reeds een korting wordt gegeven indien er PC130 arbeiders deelnemen.

We helpen je graag verder!
david.benoit@grafoc.be | M:0472 96 66 27

…“Onze medewerker was enthousiast over de opleiding. Uit zijn verhaal kon goed worden
afgeleid dat dit voor alle aanwezigen (cursisten en lesgevers) een positieve en aangename
ervaring is geweest. De opleiding bleek ook zeer volledig!”…
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