HOE WORD JIJ OPGELEID TOT MONTEUR?
Volg het BBL-traject bij Alfen

IN TWEE JAAR TIJD EEN
ERKEND DIPLOMA HALEN!
Werken en leren doe je niet voor niets! Je werkt namelijk in twee jaar
toe naar een erkend diploma. Houd jij het bij één diploma of ga jij door?
Die keuze is aan jou.

EEN GEZONDE MIX TUSSEN
WERKEN EN LEREN
Je start vanaf het begin van het traject met werken. Dit doe je 4,5 dag per
week in een technische omgeving. Op deze halve dag start je na de lunch
met het volgen van les en deze duurt tot 20:00 uur. De lessen worden
verzorgd door docenten van het Deltion college op de locatie van Alfen.
Zo hoef jij niet te reizen en kun jij je focussen op het volgen van de les.

WAT GA JE VERDIENEN?
Op het moment dat je start, krijg je van ons het wettelijk minimumloon.
Op het moment dat je je een jaar succesvol hebt ingezet krijg je van
ons 10% erbij! Ga je na MBO 2 verder? Informeer wat dan de arbeidsvoorwaarden zijn.

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR
Bij Alfen zetten wij jouw ontwikkeling centraal. Om ervoor te zorgen dat niets
in de weg staat gaan wij periodiek het gesprek met je aan. Dit doen we niet
alleen. Ook de docent, praktijkbegeleider en teamleider sluiten hierbij aan.

Benieuwd wat het BBL-traject bij Alfen nog meer betekent? Kijk snel op de achterzijde!

JIJ HEBT STRAKS KENNIS
VAN AL ONZE PRODUCTEN
Tijdens het BBL-traject maak je kennis met de verschillende producten
binnen Alfen. Daarom wissel je iedere vier maanden van werkplek.

STIPT OP TIJD
Bij Alfen start je om 07:45 uur. Dat betekent wel dat je dan ook gelijk start
met werken. We raden aan om om 07:30 uur aanwezig te zijn. Zo start je
met koffie en een praatje met collega’s voordat het echte werk begint.

WIE BETAALT DE SCHOOLKOSTEN?
Dat doen wij! Als jij ons belooft je voor 100% in te zetten. Dit betekent
dat schoolgeld, boeken en lesmateriaal door ons wordt verzorgd.

HEBBEN WIJ JE INTERESSE?
Super fijn! We praten je graag bij over dit traject. Ook laten wij graag
zien waar je komt te werken en vertellen meer over Alfen. Stel al je
vragen tot jij zeker weet dat dit het traject is dat bij je past.
Ben je eruit? Wil jij je aanmelden? Of heb je nog een andere vraag?
Reageer via de website of bel/app onze recruiter Jolanda!
06 - 30 48 76 08
Hefbrugweg 28, Almere
www.alfen.com

