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COOLTECH STUURT MEDEWERKERS NAAR SYNTRA LIMBURG VOOR BIJKOMENDE OPLEIDING

“Een warme samenwerking”
“Het aanbod opleidingen bij SYNTRA Limburg is zo gevarieerd dat het
aan onze wensen voldoet. Zo draagt SYNTRA bij tot de groei en het succes
van onze onderneming.” Dat zegt service manager Stijn Poortmans (37)
van de ﬁrma Cooltech in Alken, die jaarlijks diverse medewerkers voor
een opleiding naar SYNTRA Limburg stuurt. Het gaat zowel om algemene
vormingen als om bedrijfstechnische.
Cooltech is gespecialiseerd in HVAC
en koeltechnieken. “In een organisatie
van beperkte omvang als de onze is het
interessant om niet alle opleidingen zelf
te organiseren, maar om hiervoor extern
te zoeken”, legt Stijn Poortmans uit.
“Zowel voor algemene als voor technische opleidingen is SYNTRA de geknipte
partner. Qua algemene vorming doen
we op SYNTRA een beroep voor de
voorbereiding op administratieve taken.
Bij de technische opleidingen gaat het
om het behalen van koeltechnische certiﬁcaten en vakken als lassen, montage,
elektriciteit, elektronica, enzovoort. Al“SYNTRA is de geknipte partner voor onze algemene én leen de gespecialiseerde koeltechnische
technische opleidingen,” aldus Stijn Poortmans van Cooltech. opleidingen nemen we voor onze

rekening, ook al omdat die in nauwe
samenwerking met de leveranciers/
constructeurs gebeuren.”

Overdag of ‘s avonds

“De opleidingen kunnen overdag of
’s avonds plaatsvinden. Voor de keuze
van de SYNTRA-campus speelt in de
eerste plaats uiteraard het aanbod van
elke campus mee, maar we houden ook
zo veel mogelijk rekening met de woonplaats van onze medewerkers. Voor de
meeste van onze technici, die in de regio
Alken wonen, spreekt de keuze voor
Hasselt vanzelf.”
“De samenwerking met SYNTRA
Limburg loopt nu al verscheidene jaren

en dat gaat prima. Het is perfect mogelijk dat een medewerker in zijn loopbaan
bij ons meer dan één opleiding bij
SYNTRA volgt. Zo wordt een starter
in een technische functie voor een
technische opleiding ingeschreven.
Als hij later voor een leidinggevende job in aanmerking komt, is een
managementopleiding een aanrader. De
les- en praktijkomgeving van SYNTRA
vormt voor onze medewerkers het juiste
kader om ervaring op te doen om zo
in de echte werkomgeving optimaal te
functioneren.”
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