Veilig werken met de wiellaadschop (2, 5 of
10 dagen)
Aan machinisten worden hoge eisen gesteld als het gaat om veilig en verantwoord werken met de wiellaadschop.
Het is daarom belangrijk dat medewerkers voldoen aan de meest recente veiligheidsvoorschriften en in het bezit
zijn van een certificaat en veiligheidspas. De ervaren cursisten leren in deze cursus de toepassingen van de
wiellaadschop en de mogelijke risico's. Bij positieve afsluiting van de praktijkbeoordeling ontvangt de cursist een
certificaat en veiligheidspas.
Afhankelijk van kennis en ervaring van de deelnemer, kan dit in een 2, 5 of 10-daagse cursus georganiseerd
worden. De 2-daagse cursus is geschikt voor deelnemers met vele jaren ervaring op de machine. De 5-daase
cursus is geschikt voor machinisten met enige ervaring. De 10-daagse cursus is geschikt voor deelnemers welke
geen ervaring hebben in het grondverzet en het bedienen van de machine. De 10-daagse cursus wordt in overleg
gepland, neem contact hierover op met Jos van Rijn tel. 0341-499474.
Duur:
Voor informatie over welke opleidingsduur het meest geschikt is, kunt u het beste contact met Jos van Rijn
opnemen, telefoonnummer: 0341 - 499 474.
Deze cursus is er ook voor machinisten werkzaam op een hydraulische graafmachine of wiellaadschop in een
andere sector (bijv. overslag, milieustraat, met of zonder grijper enz.). Klik hier voor meer informatie.
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Resultaat
Aan het einde van de cursus wordt een
praktijkbeoordeling afgenomen. Als
deze praktijkbeoordeling goed wordt
afgesloten ontvangt de cursist een
certificaat en de veiligheidspas.

Voor wie?
Werknemers die een wiellaadschop
bedienen of gaan bedienen.

Duur
2, 5 of 10 dagen (incl. 1 dagdeel
theorie en praktijkbeoordeling).

Toelatingseisen
Ervaren en onervaren machinisten.

Prijs per deelnemer
€ 999,00
2 dagen:
€ 999,5 dagen:
€ 2.499,10 dagen:
€ 5.445,Prijs is voor cursusjaar 2019-2020.
Prijzen zijn excl. BTW.
Cursusdata en aanmelden
www.somabedrijfsopleidingen.nl
Voor informatie of vragen kunt u

contact opnemen met:
Tel: 0341 - 499 450
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