Opleiding

Service
Medewerker
Gebouwen
Toelatingseisen:
Je wordt tot de opleiding toegelaten met een vmbo-diploma
basisberoepsgerichte leerweg, sectoren Techniek of Landbouw.
Als je een diploma hebt met de sectoren Zorg en Welzijn of
Economie, dan heb je wiskunde, of natuur-/scheikunde in je
pakket nodig.

Als servicemedewerker gebouwen ben je bijvoorbeeld in dienst van
een woonbedrijf, een onderhoudsbedrijf of werk je bij een technische
dienst. Je bent vooral met de uitvoering van voorkomende klussen
bezig. Je doet onderhoud, reparaties en verbouwingen in woningen
en verschillende soorten gebouwen. Je werkt vaak zelfstandig en weet
snel tot goede oplossingen te komen die naar tevredenheid van je
klanten zijn.
Je kunt je verder ontwikkelen tot bouwkundig onderhoudsmedewerker,
allround ondernemer klussenbedrijf en werkvoorbereider. Je kunt je
ook verder specialiseren in bouwtechniek, onderhoud, afwerkingstechnieken of technische gebouwinstallaties.

De opleiding
Alles is er op gericht om je straks in de praktijk zo goed mogelijk van
start te laten gaan. Zo vinden de lessen plaats in een omgeving welke
veel lijkt op wat je binnen het bedrijfsleven kunt verwachten. Je werkt
met de nieuwste technieken en de leeropdrachten zijn uitdagend en
afgestemd op echte praktijksituaties. De vakdocenten benutten hun
kennis en ervaring uit het bedrijfsleven om je optimaal voor te
bereiden op je toekomst als vakman of -vrouw.

De stage
Het bedrijfsleven is kind aan huis bij het College voor Techniek en Design.
Regionale bedrijven denken mee over zaken als de opleidingsopzet, jouw
gewenste praktijkvaardigheden en je benodigde kennis. Samen met het
bedrijfsleven zorgt het College voor Techniek en Design voor boeiend,
praktijkgericht en modern onderwijs.

Na je opleiding
Na je opleiding op niveau 2 kun je als Service Medewerker aan het werk,
of kun je doorstromen naar een passende niveau 3-opleiding.

Niveau 2, BBL,
duur 2 jaar

Kosten
Behalve het wettelijk verplichte cursus- of lesgeld, betaal je voor de
opleiding van je keuze per jaar ook een bedrag voor de zogenaamde
prestatievergoeding en je boeken. De hoogte van dit bedrag is
afhankelijk van de richting die je kiest en in welk jaar je zit. Meer
informatie hierover is te vinden op www.scalda.nl onder het kopje
‘Studeren bij Scalda’.

Inschrijven
Je kunt je inschrijven via onze studiekiezer op www.scalda.nl.
Doe dit voor 1 april 2014!

Intake
Wanneer je bent aangemeld voor de opleiding, nodigen we je uit voor
een intaketest. In deze test kijken we naar je leercapaciteiten, persoonlijkheid en geschiktheid voor het beroep. Daarna nodigen we je uit
voor een intakegesprek, waar de testuitslag en de opleidingsplaats
met je worden besproken.

Meer weten?
Meer weten? Kom naar onze Open Dagen op 17 en 18 januari 2014,
of bezoek onze Open Avond op 20 maart of 22 mei. Kijk voor tijden
en locaties op www.testjetoekomst.nl.

Vlissingen: Edisonweg 4A / Postbus 22, 4380 AA Vlissingen / T 0118 - 558800 / techniekdesign@scalda.nl
Kijk voor de actuele opleidingslocatie(s) op: www.scalda.nl
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