TOEKOMSTGERICHT
VAKMANSCHAP
Oplopende doorlooptijden en het tekort aan goed geschoold personeel zijn hét
gesprek van de dag. De komende wintermaanden is dé periode om optimaal
gebruik te maken om uw personeel verder te laten ontwikkelen. Niet alleen
het vergroten van de instroom is van belang, maar ook het werken aan de

ap

roof t

VEILIG TRAINEN IN CORONATIJD: KAN DAT?
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Werknemers die de ruimte krijgen om zich persoonlijk te ontwikkelen of voor een hercertificering
zitten vaak lekkerder in hun vel en presteren daardoor beter. Door onze ruime theorie- en
praktijkruimtes kunnen wij de richtlijnen van het RIVM ruim waarborgen. Daarnaast zijn er
duidelijke looproutes, lunchpakketten en indien van toepassing, passen wij de groepsgroottes aan.
Bij in-company trajecten gaan wij met u in overleg om samen een veilige cursusdag te organiseren.

VEILIG WERKEN

ASBESTHERKENNING

LANGS DE WEG

Weet dat wij voor u klaar staan en ons uiterste best doen om u te helpen. Juist in deze tijd!

400Werken in en met
R-DLP CROW

verontreinigde grond

ZICHTBAAR LEIDERSHAP

TCVT opleidingen

Asfaltkennis

DLP CROW

VEILIG AANSLAAN Masterclass EMVI
VAN
LASTEN

Communicatieve MASTERCLASS GWW
vaardigheden BLA Uitwisselbaarheid in de asfaltploeg
TCVT W4-09 400
1 BEGINSELEN
Het nieuwe draaien

Coron

vaardigheden van uw huidige personeel.

meten en uitzetten
VEILIG WERKEN MET DE
HG/WLS

INFO

SOMA Bedrijfsopleidingen biedt een serie trainingen aan op het gebied van Social Skills. De combinatie van
vakinhoudelijke kennis met Social Skills zien wij als een belangrijke voorwaarde voor succesvolle vakmensen die
bijdragen aan de doelen van de organisatie waar ze voor werken. Scan de QR code voor meer informatie.

INFRASECTOR

DOE DE CHECK!

Mogelijk lopen er op korte

TRAININGEN IN
DE INFRASECTOR

termijn een aantal ‘verplichte’

•

Asfaltkennis I en II

persoonscertificeringen af of wilt u

•

Beginselen meten en uitzetten

een verbreding of verdieping van

•

DLP (Deskundig Leidinggevende projecten) CROW 400

•

Graafschade voorkomen / kabels en leidingen lokaliseren

kennis realiseren. Doe de check of er
persoonscertificeringen aflopen.

CROW 500
•

Het nieuwe draaien voor de grondverzet,

Juist voor deze zaken bent u bij SOMA

asfaltverwerking, waterschappen en

Bedrijfsopleidingen aan het juiste adres.

funderingstechnieken.

Wij zijn dé partij, voor u of uw personeel,

•

Hygiënisch werken in de distributie met water
(drinkwatercode)

om te werken aan toekomstgericht

•

Kennismaking UAV, RAW, EMVI en UAVgc

vakmanschap.

•

Kleine asfaltreparaties

•

Meten en uitzetten I, II of met GPS Total Station

•

Praktijktraining: werken met de asfaltafwerkmachine/

INCOMPANY
De afgelopen maanden is er veel vraag naar
incompany trajecten. In samenspraak met de klant
biedt SOMA Bedrijfsopleidingen diverse incompany
en maatwerktrajecten. In deze trajecten zorgen
wij dat onze opleidingen volledig aansluiten op
de opleidingsvraag binnen de organisatie en
medewerkers. Voor gebruik van specifieke machines,
locatie en overige wensen, kunt u bij ons terecht. In

wals en balk
•

R-DLP (Geregistreerd Deskundig Leidinggevende
Projecten) CROW 400

•

Veiligheidsbewustzijn

•

Veilig werken langs de weg

•

Veilig werken met Asbestcementleidingen

•

Veilig werken met de hg/wls

•

Werken in en met verontreinigde grond (OPM),

Cod95
e L)
OOK IN E-LEARNING + CODE
95

inclusief asbestherkenning CROW 400
•

Zichtbaar leiderschap

overleg met onze accountmanagers worden vorm,
duur en locatie bepaald.

TRAININGEN IN DE
VERTICAAL TRANSPORT SECTOR

ACCOUNTMANAGERS

•

BLA Bouwlasten aanslaan

•

Hijsen met grondverzetmachines

•

Lading zekeren grondverzetmachines
op transport

•

TCVT opleidingen

•

TCVT W4-09 Aanpikker bouw
voor bouwplaatspersoneel

•

2

Veilig aanslaan van lasten

SCAN DE QR CODE OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

VERTICAAL TRANSPORT

•

Startdata, prijzen en aanmelden: www.somabedrijfsopleidingen.nl of bel 0341 - 499 450

BEKIJK ONZE BEDRIJFSFILM!

Kom je online
leren bij SOMA
Bedrijfsopleidingen?
SNEL, MAKKELIJK EN GOEDKOOP!
Nieuw in het opleidings- en cursusaanbod
bij SOMA Bedrijfsopleidingen zijn een
reeks e-learnings. Hierbij staat het tijd- en
locatieonafhankelijk leren centraal. Een aantal
e-learnings zijn gericht op het geheel zelfstandig
doornemen van lesstof. Ook is er Blended
Learning wat als ondersteuning bij de fysieke
lessen hoort. Door een mix van zelfstudie en
e-learning zijn deelnemers in staat sneller en
efficiënter de kennis tot zich te nemen. Hiernaast
vindt u slechts enkele van de vele e-learning
modules die SOMA Bedrijfsopleidingen aanbiedt.
Maandelijks zijn er nieuwe e-learning titels
beschikbaar. E-learning is de nieuwe manier van
leren naast een (toekomstige) baan.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATEX Awareness en Basis
BHV basis en herhaling
Het Nieuwe Draaien
TCVT trainingen
Bouwlasten veilig aanslaan (klassikaal en
individueel)
Veilig werken langs de weg (bebouwde kom,
snelwegen of totaal)
Veilig werken met de heftruck
Basisveiligheid VCA (Nederlands en Engels)
VOL VCA (Nederlands en Engels)

SCAN DE QR CODE OF KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.SOMABEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

E-LEARNING
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S O M A B E D R I J F S O P L E I D I N G E N.N L

ALLE VOORDELEN OP EEN RIJ

•

Maatwerk / incompany

•

Onze opleidingen sluiten volledig aan op
de opleidingsvraag binnen uw organisatie
en uw personeel

•

Specifieke machines

•

Uniek oefenterrein van 27 hectare

•

Ervaren professionals uit de praktijk

•

Elke opleidingswens te vertalen in een
op maat gesneden opleidingstraject

•

Opleiden mogelijk op locatie

•

In-huis lesstofontwikkeling

SOMA Bedrijfsopleidingen
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
Postbus 332
(0341) 499 450
info@somabedrijfsopleidingen.nl

