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Het duurzame en efficiënte antwoord op het nijpend tekort aan technisch geschoold personeel 

 

Partnership met MaSEOS 

 Coöperatieve van leerkrachten in technisch onderwijs 

 Oprichter = ervaren maintenance manager 

 Actief in Vlaanderen en Wallonië 

 Praktijkgerichte opleidingen voor industriële toepassingen  

 

Voor vast personeel 

 Op de werkvloer 

 Op maat van uw machines, werkinstructies en volgens uw competentieprofielen 

 Sterk wapen in retentiebeleid ! 

 Subsidiemogelijkheden : sectorfonds, KMO-portefeuille, Betaald Educatief Verlof 

 

Opleidingen  

 Onderhoudstechnische trainingen (elektrisch/mechanisch/veiligheid) 

 Mechanica (hydraulica/CNC/flensmonteur/lastechnieken) 

 Elektriciteit/electronica (BA4/BA5/PLC,motoren) 

 Upskillen operatoren 

 

Voor werkzoekenden : opleiding technisch operator mobiele unit 

 Theorie = e-learning (zelfstudie) : elektriciteit, pneumatica en mechanica 

 Praktijk = traject van 3 weken met een halve dag sollicitatietraining per traject.   

 

Elektriciteit 

- lezen van schema’s, onderscheiden en werking van componenten 

- opsporen van kleine elektrische pannes, BA4-certificaat 

- herkennen, vervangen en afstellen van verschillende types sensoren, 

- controleren van elektromotoren, basis van een PLC-begrijpen 

 

Mechanica 

- bouten opmeten, monteren en demonteren schroefverbindingen 

- werking en smeren van lagers, kettingen, riemen 

- herkennen, onderhouden en uitlijnen van transportsystemen 

 

Pneumatica 

- basisprincipes over productie van perslucht 

- Inspecteren en onderhouden van luchtverzorgingseenheden 

- werking en instellingen van enkel- en dubbelvoudige cilinders 

- herstellen en vervangen van slangen en koppelstukken 

 

 

 

Manpower Technical Academy: inhoud van de opleidingen 
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Deelnemers worden Technisch bijgeschoold, opdat zij een functie als Technisch Operator kunnen uitvoeren: 

Takenpakket:  

 
-    In acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften 
- Opstarten van de productielijn, volgens de uitgeschreven procedures  
- Aanvoeren van materialen zodat je de continuïteit kan garanderen  
- Regelmatige controles uitvoeren, zodat de machine optimaal draait  
- Uitvoeren van kwaliteitscontroles, zodat je een goed product kan afleveren 
- Oplossen van problemen a/d machines ,op een correcte en efficiënte wijze  
- Uitvoeren van preventief onderhoud,  hiertoe behoren oa. smeerbeurten, uitlijnen en kleine herstellingswerken  
- Troubleshooting en ombouw van de lijn 
- Bijhouden van logboek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), de wereldleider in HR-diensten en innovatieve oplossingen voor de arbeidsmarkt, helpt organisaties 

transformeren en winnen in een snel veranderende wereld door talent aan te werven, te ontwikkelen en te begeleiden. We ontwikkelen 

innovatieve oplossingen voor ruim 400.000 klanten en helpen meer dan drie miljoen mensen met diverse competenties aan een 

duurzame job binnen de meest uiteenlopende sectoren en kennisdomeinen. Al 70 jaar creëren onze merken van ManpowerGroup® – 

Manpower®, Experis®, ManpowerGroup® Solutions, FuturSkill®, Proservia™ and Right Management® – een aanzienlijke meerwaarde 

voor kandidaten en klanten in 80 landen en gebieden. In 2018 werd ManpowerGroup voor het achtste jaar op rij opgenomen in de lijst 

van de meest ethische bedrijven in de hele wereld en staat de groep opnieuw in de lijst van de ‘meest bewonderde bedrijven’ van 

Fortune Magazine. Daarmee bevestigt het zijn ongeëvenaarde reputatie en vertrouwen binnen de HR-sector.  

 

Ontdek op www.manpowergroup.com hoe ManpowerGroup de toekomst van het werk dynamiseert. 

Klaar voor het nieuwe tijdperk The Human Age 2.0, waar talent de motor is van de economie? Surf dan naar ‘ManpowerGroup 

Knowledge Center’   www.manpowergroup.be 

 
 

 

Over ManpowerGroup®  
 

http://www.manpowergroup.com/

