VOORTRAJECT ANDERSTALIGEN
ASSISTENT PODIUMTECHNICUS
INFO-FICHE
1. Doelstelling:
De Pianofabriek organiseert voorjaar 2017 , ism VDAB en Actiris :
een voortraject assistent podiumtechnicus voor anderstaligen.
De opzet is om werkzoekenden met een beperkte kennis Nederlands (instapniv 2.1 is
wenselijk) een basiskennis mee te geven mbt podiumtechnieken en aan taalactivering
te doen om nadien in een (Nederlandstalige) opleiding assistent podiumtechnicus te
kunnen starten om zich verder te vervolmaken.
In deze opleiding ambiëren we om, naast taalactivering Nederlands, onder begeleiding van
een taalcoach, u een zo degelijk mogelijk aangepaste vorming aan te bieden, met het oog op
het verwerven van inzicht en eerste basiskennis van competenties die nodig zijn om het vak
van assistent podiumtechnicus te kunnen uitvoeren.

2.Doelgroep:
- 10 cursisten kunnen de opleiding volgen
- werkzoekenden (M/V) die gemotiveerd zijn om een job te verwerven als assistent
podiumtechnicus
- ingeschreven werkzoekend (bij VDAB/Actiris) zijn of leefloontrekker (OCMW)
- een basiskennis Nederlands hebben. Instapniveau 2.1 is wenselijk.
- leeftijd: geen beperkingen
3. Programma:
elektriciteit: 30 uur /solderen: 12 uur / inleiding geluid (theorie en praktijk): 30 uur/
inleiding licht (theorie en praktijk): 24 uur /praktijk geluid : 62 uur /praktijk licht/
theatertechnieken: 72 uur /basis projectietechnieken: 6 uur /
Kennismakingsstage van 3 weken (aan 38 uur per week)
4.Organisatie en duur:
datums : 10 april – 23 juni 2017
30uur / week : 5 dagen van 6 uur (10.00-13.00 / 13.30 – 16.30 U) + 3 weken
kennismakingsstage 38u/week.
Selectiegesprekken voorzien eind maart 2017
5. Inschrijven
Maximum 10 cursisten kunnen de opleiding volgen
voor inschrijvingen en alle informatie 02/5410170 Pascal Verreth www.vdab.be

Opleidingsinstelling:
Pianofabriek vzw. Fortstraat 35 1060 Sint - Gillis
pascal.verreth@depianofabriek.be
www.pianofabriek.be
Opmerking:
Verplaatsingsonkosten worden terugbetaald,
Mogelijkheid tot verkrijgen stimulanspremie/ terugbetaling kinderopvang
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