SCHILDER,
EEN BEROEP MET TOEKOMST!
KORTE OPLEIDING MÉT GARANTIE BETAALD WERK!

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Woensdag 9 januari 2019 om 11:00 uur.
Locatie: Menso Emmen
Adres:
Abel Tasmanstraat 7, 7821 AN Emmen

PAK JIJ JE KANS?
>

Ben jij gemotiveerd en heb jij enige aﬃniteit met schilderen?
Ben jij een type Handige Harry?

>

Op zoek naar een leuke baan met toekomst?
Zie voor meer informatie de achterzijde.

>

Een aantal Emmer schildersbedrijven
zoekt nieuwe medewerkers.

>

Opleiden tijdens het werk

GEÏNTERESSEERD? MELD JE AAN VOOR DE VOORLICHTING BIJ:
INFO@MATCHBOYZ.NL

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST
Woensdag 9 januari 2019 om 11:00 uur.
OPLEIDING TOT SCHILDER MET GARANTIE OP BETAALD WERK
Wil jij graag aan de slag en ben je op zoek naar een leuke baan met een goede toekomst?
Ben jij gemo veerd en heb jij enige aﬃniteit met schilderen?
Dan moet je het onderstaande zeker even lezen!
WAT GAAN WIJ DOEN?
Wij gaan een groep van 10 werkzoekenden
opleiden tot leerling (huis)schilder. Dit gaan we
doen in een periode van 4 weken, met daarin
dagen theorie & prak jk en dagen stage. Geen
moeilijke stof uit dikke boeken, maar uitleg in
Jip & Janneke taal en daarna toepassen,
toepassen en nog eens toepassen. Je behaalt
naast een heus cer ﬁcaat van de
Schildersvakopleiding ook het cer ﬁcaat
basisveiligheid VCA. Na de basisopleiding van 4
weken volgt er een proefplaatsing van 360 uur,
waarin je aan de hand van een ervaren
vakkracht aan de slag gaat. Na deze 360 uur ben
je klaar voor het grote werk en ligt er betaald
werk voor je klaar. Een aantal vooraanstaande
schildersbedrijven uit Emmen is op zoek naar
nieuw opgeleide, gemo veerde medewerkers
en willen bij gebleken geschiktheid en getoond
goed gedrag graag met jou de toekomst in!
WAT LEREN WIJ JOU
TIJDENS DE OPLEIDING?
Tijdens de opleiding “basisvaardigheden
schilderen” leren wij jou op de SchildersCool
o.a. : watergedragen verf en Alkyd verf.
Ontve en, schuren, gronden-aﬂakken
(kwast/roller, opze en en verdelen van
materiaal, besnijden, afplaktechnieken en
laagdikteme ng), plamuren en ki en.

WAT KUN JIJ VAN ONS VERWACHTEN
OP WOENSDAG 9 JANUARI?
Je mag van ons verwachten dat wij laten zien
hoe leuk het werk van een schilder is en ook
hoe trots een schilder is op zijn werk. Er is een
ervaren schilder aanwezig, die een
demonstra e gee en die jij ook de nodige
vragen kunt stellen. Daarnaast mag jij het zelf
ook proberen. Aan het eind van de
voorlich ngsbijeenkomst kun je een interesseformulier invullen en daarna gaan wij graag in
gesprek. Pak jij je kans? Meld je dan zo snel
mogelijk aan.
WAT VERWACHTEN WIJ VAN DE
DEELNEMERS AAN DE OPLEIDING?
Met name een brok gemo veerdheid en
ambi e. Ambi e om jd en energie in jezelf te
investeren, om een leuk beroep te leren én om
daarna ook daadwerkelijk aan de slag te gaan!
Je moet de Nederlandse taal redelijk beheersen,
klantvriendelijk zijn, lichamelijk in orde zijn,
geen hoogtevrees hebben en enige aﬃniteit
met schilderen hebben.
AANMELDEN?
Ben jij geïnteresseerd en pak jij je kans?
Meld je dan zo snel mogelijk aan bij
info@matchboyz.nl. De voorlich ng zal
plaatsvinden bij Menso Emmen, Abel
Tasmanstraat 7 te Emmen op woensdag 9
januari van 11.00 – 12.00 uur. Na jouw
aanmelding ontvang je van ons een beves ging
van jouw komst.
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