November 2018
Onze eerste nieuwsbrief is een feit!
Via deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte houden van alle
informatie en ontwikkelingen met betrekking tot de Luba Operator Academy. De
Luba Operator Academy is een samenwerking met procestechniek bedrijven in
Noord-Holland. Met elkaar creëren wij schaalgrootte en samen dragen wij ons
steentje bij om de schaarste in de procestechniek te bestrijden.
In januari 2019 starten we de eerste klas Technisch Leidinggevende én in maart
2019 start er weer een klas Operator A.

Opleiding Technisch
Leidinggevende (MBO4)
Je krijgt als (potentiele)
leidinggevende de benodigde
kennis en vaardigheden om
anderen aan te sturen,
planningen te maken en
verantwoordelijk te zijn voor de
voortgang, kwaliteit en veiligheid.

Informatiemeeting
Waar: C&D Foods IJmuiden
Wanneer: 29 november 2018
Tijd: 15.00 – 17.30 uur
Voor wie?
Alle geïnteresseerden in de
opleiding Technisch
Leidinggevende.

Kosten: € 1500,00 per deelnemer

Diplomering
Op dinsdag 27 november zal er bij CONO Kaasmakers in de
Beemster aan alle leerlingen van de 1e twee Operator A klassen een diploma
worden uitgereikt. Op het slagingspercentage van 100% kunnen we met elkaar
trots zijn!

Voor nieuwe bedrijven...
Op 15 januari 2019 organiseert de Luba Operator Academy een informatieve middag van
15.30 – 17.30 uur om nieuwe bedrijven te enthousiasmeren over onze samenwerking.
Deze middag wordt georganiseerd bij Forbo Flooring in Assendelft. De officiële uitnodiging
volgt nog. Maar noteer deze datum alvast in de agenda!

Inmiddels is onze Luba Operator Academy flink gegroeid. We streven ernaar om de
opleidingsinvestering zo laag mogelijk te houden. Helemaal kosten neutraal redden wij
niet meer in 2019. Om het voor iedereen inzichtelijk te houden vindt u onderstaand de
kosten per opleiding *(na aftrek subsidie praktijkleren).

Operator A/B
Duur: 1 jaar

Operator A/B
Duur: 1 jaar

Eigen medewerker

Detachant

Bijdrage Academy:
€ 985,00 excl. BTW

Bijdrage Academy:
Geen

Technisch
Leidinggevende
Duur: 1 jaar
Bijdrage Academy:
€ 1500,00 excl. BTW
(bij 12 deelnemers)

Opgeven van kandidaten voor de klas die start in maart kan tot 18 januari 2019. Is er
een vacature die ingevuld moet worden met een leerling. Laat dit ons dan zo snel
mogelijk weten. Wij komen dan langs om alle wensen door te nemen en vinden de
geschikte leerling voor uw bedrijf.

Inmiddels hebben we met elkaar 8 klassen gerealiseerd.
Beschikbare plekken:
Technisch Leidinggevende
Operator A

: 3 plekken (start januari 2019)
: 6 plekken (start maart 2019)

Belangrijke data:
26 november 2018
27 november 2018
29 november 2018
15 januari 2019

: Meeting praktijkbegeleiders bij Syngenta (klas mei/sept. 2018)
: Diplomering bij CONO Kaasmakers
: Informatiemiddag Technisch Leidinggevende
: Meeting mét rondleiding bij Forbo

Meer weten of vragen? Wij zijn telefonisch te bereiken op (088) 258 90 19 of per mail:
procestechniek@luba.nl

Luba/SWA Procestechniek
Peperstraat 220, 1502 AN ZAANDAM
www.lubaprocestechniek.nl

