een gratis opleiding

Werken met een leerjongere of
stagiair in je bedrijf: de voordelen

voor werkgevers

• Je vormt zelf een
toekomstige medewerker van goud!
• Jonge, flexibele en leergierige handen
verlichten jouw werk.
• Je biedt leer- en werkkansen aan jongeren.
• Je betaalt de leerjongere of stagiair een
minimumvergoeding en geniet van gunstige
RSZ-voorwaarden.

De Estafette-opleiding wordt georganiseerd
door SYNTRA Vlaanderen en gaat door in
een SYNTRA-campus in jouw buurt.

• Je krijgt maximale ondersteuning van het
SYNTRA-netwerk.
Vraag meer informatie
bij je leertrajectbegeleider.
Meer info via www.leertijd.be

Kom via EstafettE te weten hoe je
jonge nieuwe medewerkers snel en goed kan laten
meedraaien in jouw bedrijf.
Je verwerft kennis en kunde over het opleiden en
inwerken van leerjongeren en stagiairs,
en dit vooral via beter:

Leidinggeven
Motiveren
Coachen
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DOEL

programma

praktisch

Jongeren vormen tot vakmensen

Samen leren en ervaring
uitwisselen

Waar?

Jongeren zijn voor een stuk een onbeschreven blad: ze
moeten nog gevormd worden!
Je werft jongeren aan met de bedoeling om ze het vak
zo goed mogelijk aan te leren: ze moeten immers op
korte termijn kunnen meedraaien in jouw bedrijf.  
Je wilt bovendien dat jongeren op langere termijn in
hoge mate zelfstandig kunnen werken.

Jongeren opleiden vraagt
kennis en kunde
Je investeert in jouw ontwikkeling tot ondernemer-opleider, en bekwaamt je in de kerntaken ‘opleiden’, ‘begeleiden’, ‘samenwerken’ en ‘groeien’.
Opleiden, coachen en motiveren zijn hierbij belangrijke
instrumenten, en die zal je in de EstafettE-opleiding leren beheersen.

De opleiding wordt georganiseerd in een SYNTRA-campus

Intake
Hoe heet ik nieuwe medewerkers welkom in mijn be
drijf?

Afspraken maken – taken plannen
Tips om goede afspraken te maken en hoe leer je taken
aan?

Individuele instructie
Hoe kan ik mijn kennis en vaardigheden best doorgeven
aan jongeren?

Wanneer?
De opleiding duurt in totaal 12u en wordt gespreid over
drie of vier lesmomenten. Deze worden zowel ’s avonds
als overdag aangeboden.

Attest
Na de opleiding krijg je een door SYNTRA Vlaanderen
erkend attest. Je ontvangt ook een sticker van ‘erkend
opleider’ die je als kwaliteitslabel kunt ophangen in jouw
bedrijf.

Motiveren en coachen
Hoe zorg ik ervoor dat mensen graag bij mij blijven leren en werken? Hoe communiceer ik op een goede en
eerlijke wijze?

Evalueren
Wat moet ik precies evalueren? En hoe doe ik dat op
een goede manier?

Voor wie?
EstafettE is bedoeld voor de ondernemer en/of de
werknemer die de SYNTRA leerjongere of stagiair opleidt en begeleidt.

