PLUIMVEE
ACADEMIE
Uitgave september 2017

Met een vakgerichte cursus
maak je méér van je werk

Studiegids met opleidingsmogelijkheden voor
werknemers in de pluimveeverwerkende industrie

DE PLUIMVEE ACADEMIE
U bent werkzaam in de pluimveeverwerkende industrie. Dat is dagelijks
hard werken. Dat wordt gewaardeerd. Heeft u ook elke dag plezier
in uw werk? Of wordt het soms
ook zwaar? Kunt en wilt u uw werk
blijven doen totdat u met pensioen
gaat?
Alles verandert om ons heen. Ook
binnen uw werk. Er wordt steeds
meer geautomatiseerd. Gaat u mee
met de tijd en de ontwikkelingen?

Weet u ook welke opleidingsmogelijkheden er zijn?
Dit jaar is de Pluimvee Academie
ingesteld. Misschien een duur
woord. Wat betekent het eigenlijk?
Een academie is, in de ruimste zin,
een instelling voor hoger onderwijs,
een universiteit of hogeschool,
‘ter beoefening van wetenschappen,
letteren of kunst’. En u bent in de
mogelijkheid om een cursus te gaan
volgen.

Door steeds verder gaande automatisering kan het gebeuren, dat bijvoorbeeld het direct werken aan de
lijn verdwijnt. Door meer machines
zijn er minder mensenhanden nodig.
Wel komt er dan werk op een ander
niveau terug. Dan is het heel belangrijk dat u hiervoor op tijd bent
opgeleid.

Uw werkgever heeft deze gids en
heeft ook enkele opleidingscheques
met een waarde van € 250,-, waarmee u aan de slag kunt. Deze cheques
kunnen voor scholing worden ingewisseld. Overleg met uw werkgever
wat uw kansen zijn. We wensen uw
veel succes met het volgen van een
opleiding, op weg naar de toekomst.

Er is een gids beschikbaar met veel
opleidingen, die in de pluimveesector
van belang kunnen zijn. Neem eens
een kijkje en blader de gids door.
VRAGEN?
Bespreek ze met uw werkgever of bel:
030 - 6355250 of 06 - 24439275.

Met vriendelijke groet,
Bert Visser en Ronald Kerkmeijer

We hopen dat u met interesse
verder leest. De bedoeling is dat
door het volgen van studies de
werknemers, u dus, en daarmee
ook de branche, op een hoger
niveau komen.

